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1. MODEL DE CIUTAT, OBJECTIUS ESTRATÈGICS, CRITERIS I PRIORITATS 
DEL DESENVOLUPAMENT 

1.1. MODEL DE CIUTAT 

Capital quant a equipaments, serveis i oportunitats de desenvolupament humà i econòmic. 

Integració dels mons urbà i rural.  

Aposta per la qualitat de vida i la cohesió social. 

Ciutat educadora, també en el disseny urbà. 

Ciutat que lidera un espai metropolità i regional. 

Ciutat integrada en el país i la xarxa de ciutats de l’espai mediterrani. 

 

1.2. OBJECTIUS ESTRATÈGICS 

Assegurar el creixement ordenat, programat i sostenible de la ciutat. 

Acabar la connexió dels barris de la ciutat amb la xarxa urbana. 

Assegurar la qualitat de vida dels ciutadans pel que fa a l’habitatge, la mobilitat i l’accés als 
serveis i l’espai públic. 

Assegurar el creixement econòmic amb els models empresarials d’aquest segle. 

Integració de l’espai urbà amb l’entorn, l’Horta, i amb els espais verds interns de la Ciutat. 

 

1.3. CRITERIS GENERALS 

En el sòl urbà el pla ha de centrar l’atenció en la seva rehabilitació i optimització. 

Pel que fa als creixements en sòl urbanitzable, cal adoptar un nou model de 
desenvolupament, amb les possibilitats que ens permet la llei d’urbanisme, aprofondint en la 
relació estratègica entre el sòl delimitat – no delimitat, de forma que: 

No generi un factor d’encariment del sòl. 

No incrementi la pressió fiscal. 

Sigui flexible/adaptable a les necessitats de cada moment. 

Optimitzi la utilització del sòl i garanteixi la viabilitat econòmica dels projectes. 

Aporti valor a la societat al materialitzar els projectes urbanístics. 

Converteixi sòl de situació de “delimitat” (antic programat) a “no delimitat” (requereix “plans 
parcials de delimitació”) fixant  aportacions a la ciutat. 
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1.4. PRIORITATS DEL DESENVOLUPAMENT 

El planejament ha de reconèixer i recollir la personalitat de Lleida marcada per l’espai urbà, 
l’horta, el riu i els turons de la Seu Vella, Gardeny i La Caparrella. 

Introduir una nova tipologia de sòl “d’entorn agrícola” fomentant les activitats associades al 
món agrari de proximitat i introduint, així, el valor “qualitat” al conjunt. Incloure el concepte de 
Parc Agrari en aquesta categoria. 

Donar al riu Segre el protagonisme paisatgístic i d’eix troncal que té per a la nostra ciutat, 
potenciant l’eix del riu com a lligam estructural amb el territori amb un sistema general de 
comunicacions i d’espais lliures, esportius i de lleure d’alt valor mediambiental. 

Definir una “Ronda Verda” de la ciutat com a interfície al servei del ciutadà entre l’espai urbà 
i l’Horta. 

Potenciar la xarxa de camins i de regs com a estructura bàsica territorial, per al 
desenvolupament de les activitats i com a lligam dels àmbits d’interès. 

Integrar els turons mitjançant la rehabilitació del Centre Històric, pel que fa al Turó de la Seu 
Vella, i mitjançant la definició dels espais d’activitat econòmica i equipaments a Gardeny i a 
La Caparrella. 

Desenvolupament i consolidació dels sectors de Les Basses i l’Estació. 

  



 

AVANÇ DEL POUM 
Setembre 2014  

7 

 

2. OBJECTIUS I CRITERIS GENERALS DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

La determinació dels objectius i dels criteris generals del Pla d’ordenació urbanística 
municipal formen part del contingut del document de l’Avanç del Pla, tal com estableix la 
legislació urbanística vigent. 

El Pla d’ordenació urbanística municipal ha de donar compliment i ser coherent amb les 
determinacions urbanístiques que deriven de l’aplicació de la legislació urbanística vigent i 
altres legislacions sectorials connexes.  

En els darrers anys la legislació sectorial, en especial la transposició de Directives 
comunitàries (com la Directiva de serveis 123/2006/CE), ha introduït elements i principis que 
afecten directament a diversos criteris de la regulació normativa del planejament general. 

En aquest sentit, el nou Pla ha de subjectar-se als principis generals establerts per la 
legislació urbanística, s’ha d’adequar al règim del sòl,  als nous instruments previstos i ha de 
donar estricte compliment als paràmetres i a les determinacions detallades per la legislació 
vigent. 

Així mateix el Pla d’ordenació urbanística municipal s’ha de adequar en relació a les 
determinacions contingudes al Pla territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida), així com 
als plans i programes sectorials que s’han tramitat i són vigents, plans de caràcter 
mediambiental, el catàleg del paisatge, etc. o altres que s’aprovin durant l’elaboració del Pla. 

La planificació urbanística té una visió centrada, generalment, en el municipi on s’intervé, 
intentant buscar les actuacions que li han d’aconseguir el màxim benefici, tractant el terme 
municipal com si fos un ens aïllat i sense cap relació amb el seu entorn.  

El Pla d’ordenació urbanística municipal de Lleida és una oportunitat per repensar, ajustar o 
redissenyar, si fos el cas, aquells elements de l’ordenació urbanística que resulten 
fonamentals per establir unes adequades relacions funcionals a diferents escales, en la 
ciutat i en el conjunt del territori. 

El Pla d’ordenació urbanística municipal ha de correspondre al nou moment econòmic i 
social i ha de ser el marc adequat per materialitzar les noves oportunitats que sorgiran en els 
desenvolupament del territori de Lleida. 

El Pla d’ordenació urbanística municipal ha de resoldre la problemàtica derivada dels 
elements fonamentals de l’ordenació urbana -estructura de ciutat; sòl residencial, terciari i 
comercial; activitat econòmica; ordenació del sòl no urbanitzable- que resulten desencaixats 
en relació a les previsions actuals i que cal reconsiderar. 

D’acord amb els diversos documents d’anàlisi i diagnosi de la situació urbanística, 
socioeconòmica i ambiental que s’incorporen en la memòria de la informació, l’Avanç pren 
com a principis de reflexió general els següents: 

En relació al desenvolupament urbanístic general: 

- Consolidació del model actual de ciutat compacta, complexa i cohesionada, 
vertebradora d’un territori emergent. 

- Desenvolupament urbà eficient i sostenible socialment, econòmica i mediambiental. 

- Respondre amb eficiència a tots els possibles escenaris previstos del creixement de 
la ciutat i el territori. 



 

AVANÇ DEL POUM 
Setembre 2014  

8 

 

- Cobrir les possibles demandes de l’escenari de creixement més alt, amb suficiència, 
flexibilitat i contenció. 

- Procurar una expansió física continguda. 

- Consolidació i reutilització del sòl urbanitzat. 

- Optimització del sòl urbanitzable actual. 

- Compleció de l’estructura fonamental del desenvolupament urbà, en el marc d’un 
sistema territorial metropolità. 

- Planificació d’equipaments, de les tipologies residencials i de la mobilitat en funció de 
l’evolució dels possibles escenaris i, per tant, de les característiques dels grups de 
població. 

- Models de gestió del desenvolupament urbà de caràcter mixt públic-privat, amb 
iniciativa privada preferent en el desenvolupament dels sectors de nou creixement.  

- Modular el desenvolupament urbanístic a través de l’Agenda del Pla o del Programa 
d’actuació urbanística, en funció de les demandes reals. 

En relació a l’estructura de la ciutat:  

- Canvi d’escala en la relació funcional de la ciutat i l’àrea territorial d’influència. 

- Completar les xarxes viàries bàsiques que relliguen els barris. 

- Establir una potent estructuració viària perimetral de la ciutat. 

- Alliberar la tensió viària rodada en el centre de la ciutat. 

- Redistribuir de manera equilibrada i viable els sistemes de zones verdes, 
d’equipaments, de serveis tècnics i d’habitatges dotacionals públics.  

- Consolidar la polaritat econòmica productiva: Binomi Torreblanca - Gardeny i la 
vinculació a l’aeroport. 

En relació al sòl residencial:   

- Limitar i programar, si fos el cas, la ocupació de nou sòl ajustat a les necessitats de 
creixement residencial. 

- Establir la quantificació i el model de desenvolupament, tot considerant les 
necessitats, possibilitats i oportunitats del conjunt del territori inclòs en l’àmbit 
d’influència de la residència. 

- Optimització dels sectors previstos actualment i no desenvolupats. 

- Flexibilització del desenvolupament dels sectors urbanitzats i no construïts. 

- Completar i complementar les operacions de millora del Centre Històric a partir de la 
concreció d’àmbits d’actuació i la definició de diferents nivells d’intervenció, en funció 
de la problemàtica existent. 

- Remodelació, rehabilitació i millora en els àmbits necessaris dels barris i nuclis 
urbans tradicionals. 
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- Desenvolupament de reequilibri, atenent la creació d’habitatges amb protecció 
pública, amb habitatge social i altres fòrmules que facilitin l’accés a l’habitatge, 
orientades principalment al lloguer.  

- Distribució socialment equilibrada del desenvolupament residencial de la ciutat, des 
del punt de vista quantitatiu i qualitatiu, atenent les necessitats d’habitatge social de 
manera homogènia. 

- Cobrir les necessitats d’habitatge social, en bona part, mitjançant la reutilització del 
parc d’habitatge existent.  

- Cobrir les necessitats de major dificultat combinant l’allotjament en habitatge 
dotacional, els ajuts per al pagament de l’habitatge i polítiques d’inserció.  

- Increment del parc d’habitatges dotacionals de la ciutat fins a cobrir les demandes 
previstes. 

En relació al sòl terciari i comercial:  

- Establir la quantificació del sostre i el model de d’implantació, ajustat a les 
possibilitats del conjunt del territori. 

- Desconcentració dels petits àmbits especialitzats actualment previstos. 

- Inserció dins del desenvolupament residencial.  

- Formació d’àmbits de desenvolupament d’usos diversos i complexos. 

En relació al sòl d’activitat econòmica:  

- Establir la quantificació del sòl necessari i el model de desenvolupament, tot 
considerant les oportunitats del territori metropolità en el seu conjunt. 

- Establiment d’una polaritat de caràcter estratègic, considerant les oportunitats de l’arc 
mediterrani en el seu conjunt. 

- Concentració especialitzada en un sector d’abast territorial. 

- Vinculació de les àrees de producció amb les àrees del coneixement. 

En relació al sòl no urbanitzable: 

- Adequació de la protecció mediambiental als nous criteris del desenvolupament 
sostenible. 

- Establir les determinacions atenent els valors de continuïtat, unitat i identitat que 
representa el conjunt del territori, tot considerant els municipis de l’entorn. 

- Preservació i millora dels sistemes de vida tradicionals. 

- Preservació de l’Horta del procés de dispersió urbana. 

- Potenciació de l’Horta com a espai productiu agrari i de proximitat urbana. 

D’altra banda, a nivell de concreció documental, el Pla d’ordenació urbanística municipal ha 
de suprimir o aclarir aquelles determinacions del planejamet urbanísitc vigent que resulten 
inadequades o contradictòries, respectivament. 



 

AVANÇ DEL POUM 
Setembre 2014  

10 

 

Al llarg dels anys de l’aplicació de l’actual Pla general s’han detectat alguns aspectes 
concrets, de caràcter puntual, continguts en l’ordenació detallada en els plànols i, més 
habitualment, en la normativa reguladora que constitueixen errades materials, 
determinacions que resulten inoperants o inviables i, en alguns casos, que resulten 
contradictories entre els mateixos documents que integren el Pla vigent. 

Alguns d’aquests aspectes, al llarg del temps, s’han corregit mitjançant la tramitació 
urbanística adient quan ha resultat necessari per a l’adequada aplicació del planejament i, 
en la resta dels casos, s’han relegat a la revisió quan no era imprescindible la seva 
adequació, per no resultar d’aplicació immediata. 

El Pla d’ordenació urbanística municipal ha de referir-se, exclusivament, a aquells aspectes 
que li correspon per raó de la seva matèria. 

Els continguts, per tant, s’han de limitar als previstos a la legislació urbanística vigent, amb 
l’objectiu d’aconseguir un document urbanístic que resulti el més senzill, entenedor i 
aplicable possible, sense perdre el rigor i la concreció necessària.  

En aquest sentit, els aspectes regulats actualment pel planejament urbanístic que 
corresponen a altres matèries, cal que es traslladin al nivell d’ordenances o altre tipus de 
disposicions municipals que correspongui, mitjançant un procés de redacció i tramitació 
simultània.  

D’aquesta manera, també, es possibilita l’adequació posterior d’aquests aspectes que no 
són propis del planejament urbanístic amb major simplicitat i agilitat. 

El Pla d’ordenació urbanística municipal s’ha de redactar atenent els criteris generals de 
sistematització de documents de planejament general a nivell de Catalunya, per tal de 
facilitar la seva lectura i comprensió i, al mateix temps, obtenir la seva integració agregada i 
fidel a escala territorial. 

En conseqüència, i de manera sintètica, els criteris en la redacció del POUM, són els 
següents: 

- Adaptació legislativa del planejament general. 

- Adaptació al planejament de rang superior. 

- Adequació a les previsions del desenvolupament econòmic i social de l’àmbit 
territorial de Lleida. 

- Reajustament dels elements fonamentals de l’ordenació urbana. 

- Modificació dels aspectes normatius concrets inadequats.  

- Simplificació documental i normativa.  

- Adaptació documental als criteris generals establerts. 

Des d’un punt de vista de la formalització i la sistematització de la documentació resulta 
procedent adaptar el nou Pla d’ordenació en relació als espectes següents: 

- Estructura documental del Pla d’ordenació urbanística municipal. 

- Codis d’identificació en el planejament urbanístic. 

- Guía de referència per a l'elaboració de les normes urbanístiques. 

- Directrius de contingut per al Catàleg de béns a protegir. 

- Directrius de contingut per al Catàleg de masies i cases rurals. 
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3. SÍNTESI DE LES ALTERNATIVES CONSIDERADES 

3.1. ESCENARIS DE REFERÈNCIA 

El document d’Avanç del Pla d’ordenació urbanística municipal parteix de quatre escenaris 
hipotètics de desenvolupament del sòl urbà no consolidat i urbanitzable per tal de poder 
determinar el més idoni per cobrir les necessitats detectades a partir dels estudis 
demogràfics, socials i de projeccions econòmiques i, alhora, solucionar les disfuncions 
paramètriques, d’usos i d’aprofitaments, dels sectors urbanitzables vigents, les quals han 
comportat dificultats en el seu desplegament o, directament, el no desenvolupament 
urbanístic. 

Es pren com a referència de partida el cobriment de les necessitats demogràfiques 
corresponents, com a mínim, a l’escenari mitjà i, preferentment, a l’escenari alt de 
l’increment de les llars, de l’estudi de “Projeccions de població i de llars al municipi de Lleida. 
Horitzó 2030”, que són de 12.205 i de 18.542 llars, respectivament. 

A tal efecte, com a hipòtesi de partida, per als àmbits d’estudi es proposen les premisses 
següents: 

- manteniment de les condicions actuals. 

- redimensionat -reducció o ampliació- dels sectors actuals i creació de nous àmbits. 

- concreció de noves condicions de desenvolupament o de transformació dels sectors. 

L’avaluació d’aquests escenaris també té en compte els potencials en sòl urbà consolidat, 
mitjançant la incorporació corresponent als solars no edificats o infraedificats, i el potencial 
del sòl urbà no consolidat del vigent Pla general per als diferents usos, sobre els quals no es 
planteja cap variació que afecti de manera substancial l’hipòtesi de partida. 

Pel que fa als sectors urbanitzables, en l’escenari 0 i l’escenari 1 es proposa el 
manteniment de les vigents condicions d’ordenació, tot i que en aquest últim es plantegen 
desclassificacions parcials o totals d’alguns d’aquests sectors. 

L’escenari 2 s’emmarca en la hipòtesi d’un creixement a llarg termini, més enllà de la 
temporalitat del Pla que ara es redacta, i amb la premissa d’avaluar les reserves de 
sistemes, especialment viàries, sobre un model d’imbricació del sòl edificable i el sòl no 
urbanitzable que possibiliti, a més, la consolidació d’una ronda urbana de caràcter local que, 
històricament, no s’ha pogut explicitar ni concretar de manera completa en cap planejament 
urbanístic. 

Els esquemes alternatius són diversos ja que són diverses les solucions possibles de 
l’estructuració dels creixements: radials, ortogonals amb diferents eixos, etc.  

A tall d’exemple, l’esquema següent indica un possible punt de partida. 
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Il·lustració 1. Esbós d’un exemple de creixement a l’Alternativa 2 

De l’anàlisi i desenvolupament dels diversos esquemes es poden arribar a concretar certs 
criteris d’ordenació per poder establir les pautes en els creixements i la disposició de les 
infraestructures bàsiques. 

Així es pot concloure que: 

- La variant Sud es defineix com un límit clar i de difícil traspàs per als creixements 
futurs. 

- La línia d’alta velocitat configura, ara i a mig termini, un límit pel creixement 
urbanístic. 

- L’eix del riu pren encara més força, la qual cosa fa pensar en la necessitat de creació 
d’un contrapunt a la La Mitjana, a la banda sud de la ciutat. 

- Es constata la inviabilitat física de concretar una Ronda, amb traçat continu, pels 
actuals sòls urbans i urbanitzables  

A partir de l’anterior esquema, la hipòtesi més plausible de desenvolupament es vincularia, 
majoritàriament, a la banda nord del municipi, a continuació dels actuals sòls urbanitzables, 
tot concretant-se sobre aquests nous sòls la reserva necessària d’anella viària que tancaria 
la ciutat pel nord. 

La banda sud es recolzaria sobre les actuacions ja executades de l’actual ronda i accessos 
des de l’Autopista AP-2. 
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Il·lustració 2. Exemple d’un possible esquema de creixement a l’Alternativa 2 

L’anterior anàlisi planteja diverses possibilitats i alternatives viàries en la connexió de la 
ciutat a banda i banda del riu. Així, a la banda oest, la necessitat de completar la ronda 
urbana pot comportar la concreció d’una connexió des de la rotonda prevista a la entrada de 
la ciutat, cap a la zona dels Instituts, o la previsió d’un enllaç paral·lel a la línia d’alta velocitat 
i, en qualsevol dels casos, una solució per a la connexió de la variant Sud amb la LL-11. 

Pel que fa al tancament de la banda est, caldria plantejar-se una previsió més directa, amb 
sortida des de l’actual polígon El Segre o la utilització com a ronda urbana del traçat 
conformat pel tram de la C-13 des del polígon, l’A-2 i la C-12 des de la intersecció amb 
l’autovia fins al seu entroncament amb l’avinguda de Prat de la Riba, a Pardinyes. 

En qualsevol cas, les previsions i/o estudis d’alternatives viàries hauran de tenir com compte 
els condicionants físics, de dificultats de connexió de les infraestructures viàries 
preexistents, ambientals i paisatgístics en relació a la formalització de la ronda i, 
evidentment, les implicacions econòmiques de les solucions adoptades. 

Quan a l’activitat econòmica i de serveis, i entenent com a imprescindible un sector 
d’activitat econòmica de caràcter territorial, s’avalua el potencial de sòl d’activitat econòmica 
prenent com a possibles sectors els corresponents a Torreblanca, les Basses -sectors 
actualment en procés de tramitació urbanística- i l’ampliació del polígon El Segre -com a 
continuació natural del sector consolidat fins al límit del terme-, entesos aquests potencials 
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com el sòl susceptible de rebre usos comercials, terciaris, logístics i industrials dins la lògica 
de les necessitats tant del subsistema urbà de Lleida, com de la pròpia ciutat. 

El sector de Les Basses s’incorpora amb els mateixos aprofitaments previstos en els 
documents urbanístics actualment en tràmit. 

En els nous sectors i en els sectors ja vigents però no iniciats, s’apliquen els paràmetres 
corresponents a uns nous patrons que es descriuen posteriorment i que milloren les 
condicions d’aprofitament actualment establertes. 

Per tal de poder conèixer el potencial real d’aprofitament de qualsevol de les alternatives 
plantejades, es completa l’estudi amb la incorporació dels aprofitaments pendents de 
consolidar dels solars buits o infrautilitzats de la ciutat, tant residencials com d’activitat 
econòmica, obtinguts a partir de l’anàlisi detallat del sòl urbà consolidat. 

Quan a l’escenari 3, que correspon a un escenari ponderat, es proposa el manteniment dels 
sectors urbanitzables i urbans actuals. 

Sobre els nous sectors urbanitzables i els sectors ja vigents però no iniciats, s’apliquen uns 
nous patrons paramètrics -que s’expliciten més endavant- fet que comporta un increment de 
l’aprofitament urbanístic en relació als previstos actualment. 

Els sectors urbanitzables residencials, però, s’adapten mitjançant la suma d’operacions 
concretes de transformació i classificació, a les que s’afegeix un canvi de model de 
creixement, que s’explicita a continuació. 

Pel que fa a les previsions d’activitat econòmica i de serveis, en aquest escenari 3, es 
mantenen, com a l’escenari anterior, els sectors de Torreblanca, les Basses i l’ampliació del 
polígon El Segre.  

El sector de Les Basses s’incorpora amb el mateix aprofitament previst en els documents 
urbanístics actualment en tràmit.  

Igual que a l’escenari 2, es completa l’estudi incorporant els aprofitaments dels solars buits o 
infrautilitzats de la ciutat, tant els residencials com els d’activitat econòmica. 

El Plànol 1.0.1 expressa les alternatives de desenvolupament urbanístic considerades. 
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3.2. PATRONS I MODEL DE CREIXEMENT CONSIDERATS 

D’aplicació als escenaris 2 i 3. 

 Metodologia 3.2.1.

Un dels objectius del POUM és la revisió dels models de creixement residencial i d’activitat 
econòmica previstos actualment, per adequar aquells aspectes que han dificultat o 
directament impedit el desenvolupament d’alguns sectors al llarg de la vida del planejament 
vigent. 

Per tal de dotar el POUM dels recursos adients per solucionar aquesta problemàtica, s’ha 
establert una metodologia propositiva consistent en testejar tres “patrons de creixement” 
dels sectors urbanitzables residencials i d’activitats que permetin garantir la capacitat del 
nou planejament d’oferir sòl amb possibilitats reals de desenvolupament i que evitin, alhora, 
la retenció especulativa de sòl. 

 El patró actual 3.2.2.

Els sectors actuals resulten molts especialitzats i corresponen a la definició d’àmbits 
específics per a l’ús residencial, logístic o terciari, tot i l’admissió d’usos de caràcter 
complementari al principal definit. 

La atribució d’usos a les diverses àrees del territori s’utilitza, en el Pla general vigent, com a 
criteri per a l’ordenació física de la ciutat i com a garant d’un desenvolupament controlat i, en 
conseqüència, s’opta per una definició exhaustiva de la tipologia dels usos i per una 
atribució també precisa i sistemàtica als diferents sistemes i zones urbanístiques. 

A cada sector urbanitzable li correspon la qualificació en una única zona, regulada per la 
normativa vigent.  

En la regulació de cada una de les zones es concreten les condicions del desenvolupament: 
aprofitaments, cessions, condicions d’edificació i l’ús general del sector. 

Els patrons residencials corresponents al model vigent s’identifiquen amb cada una de les  
quatre zones establertes amb les claus 12A, 12B, 12C i 12D, de mitjana, mitja-baixa, baixa i 
molt baixa densitat, respectivament.  

Patrons residencials actuals d’aplicació al sòl urbanitzable 

12D 12C 12B 12A 
0,35 m²st/m²s 0,40 m²st/m²s 0,65 m²st/m²s 0,85 m²st/m²s 

15 hab/Ha 20 hab/Ha 45 hab/Ha 55 hab/Ha 
                
Sistemes generals Sistemes generals  Sistemes generals  Sistemes generals  
Sistemes locals   Sistemes locals  Sistemes locals  Sistemes locals  
Vialitat   Vialitat   Vialitat   Vialitat   
Aparcament  Aparcament  Aparcament  Aparcament  
Ordenació edificació Ordenació edificació  Ordenació edificació  Ordenació edificació  
Tipologia edificació  Tipologia edificació  Tipologia edificació  Tipologia edificació  
   Parcel·la mínima  Parcel·la mínima  Parcel·la mínima  
NMP  NMP  NMP  NMP  
   ARM  ARM  ARM  

Quadre 1. Patrons residencials actuals d’aplicació al sòl urbanitzable 



 

AVANÇ DEL POUM 
Setembre 2014  

16 

 

El patrons no estan pensats des de la lògica de la flexibilitat per facilitar el seu 
desenvolupament. Són sectors especialitzats i rígids en funció de l’ús predominant plantejat i 
en molts casos amb edificabilitas i densitats que no resulten coherents i, també, amb 
aprofitaments urbanístics escassos que fan inviable el seu desenvolupament d’acord amb la 
legislació urbanística actual, sobre tot si es consideren les reserves d’habitatge amb 
protecció que cal establir normativament. 

El mateix esquema, amb elevada especialitat de l’ús, es planteja per als sectors d’activitat 
econòmica, a partir de la regulació de les vigents claus 13A i 15L. 

Patrons sectors d'activitat actuals d’aplicació al sòl urbanitzable 

13A 15L 
0,4 m²st/m²s 0,4 m²st/m²s 

      
Sistemes generals  Sistemes generals  
Sistemes locals  Sistemes locals  
Vialitat   Vialitat   
Aparcament  Aparcament  
Ordenació edificació Ordenació edificació  
Tipologia edificació  Tipologia edificació  
Parcel·la mínima  Parcel·la mínima  
NMP  NMP  
ARM  ARM  

Quadre 2. Patrons sectors d'activitat actuals d’aplicació al sòl urbanitzable 

Tot i això, amb l’aprovació de l’Àrea Residencial Estratègica de Lleida ja es va produir un 
primer pas en la direcció de la conformació de sectors de caràcter mixt, amb una regulació 
específica que defugia els patrons vigents. 

Els patrons actuals estudiats no recullen la clau 14A, residencial, ni la clau 15T, logística, 
donat que malgrat aparèixer en la regulació normativa, no existeix cap sector urbanitzable 
vigent amb aquestes qualificacions. 

 Model vigent 3.2.3.

El model vigent comporta l’ordenació dels sectors amb un elevat grau de dispersió de criteris 
en relació a la concreció sobre el territori dels diversos patrons utilitzats. 

En aquest sentit, sobre àmbits propers i amb característiques similars es proposen sectors 
amb patrons diferents, amb aprofitaments diversos, i amb la disposició de les reserves de 
sistemes generals poc estructurades, excessives en alguns casos, i sense un model clar de 
distribució territorial. 

 Els patrons proposats 3.2.4.

Els patrons proposats responen a la necessitat de donar total cobertura a les necessitats del 
municipi mitjançant la concreció d’uns sectors urbanitzables més flexibles, adaptables a les 
necessitats de la demanda, tant des d’un punt de vista tipològic com temporal, per tal de 
garantir la seva idoneïtat i viabilitat. 

Es planteja, en funció de l’alternativa plantejada, l’increment dels aprofitaments urbanístics 
necessaris per garantir la viabilitat dels desenvolupaments. 

 



 

AVANÇ DEL POUM 
Setembre 2014  

17 

 

Patrons als sòls residencials 

En els sòls de caràcter residencial, es parteix de l’establiment de l’aprofitament urbanístic 
màxim, però fixant un mínim per a l’ús residencial i un mínim per als usos complementaris, 
terciari, comercial i de serveis, amb una proporció determinada de cadascun, que garanteixi 
la preminència de l’ús residencial i, al mateix temps, garanteixi l’establiment dels altres usos 
complementaris amb una quantitat adequada per enriquir la dinàmica del desenvolupament. 

Aquests patrons corresponen a la definició de sectors urbanitzables residencials de baixa, 
mitja i alta densitat.  

S’ha determinat l’edificabilitat i la densitat bruta per cadascun dels patrons i s’ha assajat el 
resultat de diverses implantacions residencials teòriques, combinant diferents tipologies 
d’edificació i diferents proporcions de cada un dels usos, tot considerant les cessions 
obligatòries per a sistemes i les reserves per habitatges de protecció establerts legalment, i 
així  poder corroborar la bondat i versatilitat de cada patró. 

S’han estudiat diverses alternatives d’ordenació que van des de la hipòtesi d’un 
desenvolupament dels sectors on prevalgui la “terciarització” de l’actuació, és a dir, que es 
desenvolupi amb un sostre residencial mínim; fins a la hipòtesi de desenvolupament com a 
sector bàsicament residencial, amb una “terciarització” mínima; passant per altres estadis 
intermedis. 

Altre aspecte que s’ha valorat en la simulació ha estat l’impacte en els diferents patrons de 
l’aplicació de la reserva de sostre protegit legalment establerta, implementada amb diverses 
alternatives en la dimensió dels habitatges protegits i lliures, en coherència amb els resultats 
obtinguts de la diagnosi social, amb l’objectiu de que el Pla pugui assolir l’objectiu de 
reservar els habitatges necessaris amb algun tipus de protecció. 

Els patrons teòrics d’aplicació als sòls urbanitzables residencials, segons siguin sectors de 
baixa, mitja i alta densitat són, respectivament, els següents: 

Patrons teòrics d’aplicació al sòl urbanitzable residencial 

A B C 

IEB 0,45 m²st/m²s 0,65 m²st/m²s 0,85 m²st/m²s 

DENSITAT 35 hab/Ha 50 hab/Ha 65 hab/Ha 

            

Residencial mínim 0,25 m²st/m²s 0,35 m²st/m²s 0,45 m²st/m²s 

Altres usos mínim 0,05 m²st/m²s 0,10 m²st/m²s 0,15 m²st/m²s 

            
% sostre mínim HPP 30%   30%   30%   

Quadre 3. Patrons teòrics d’aplicació al sòl urbanitzable residencial 

Es tracta, doncs, de testejar la flexibilitat en l’aplicació dels patrons i poder comprovar el 
ventall de possibilitats que aquestos ofereixen. 

A partir de les diverses alternatives plantejades d’explotació –màxims i mínims residencials 
possibles, mida dels habitatges i compliment de les reserves legalment establertes de sostre 
residencial amb protecció- el models donen un ventall en el producte residencial final, que va 
des dels 45 m²st/hab fins als 360 m²st/hab, amb una mida mitjana de 85 m²st/hab en les 
alternatives més plausibles de desenvolupament dels sectors, que garanteix la bondat dels 
models plantejats. 
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Aquests resultats són coherents amb la premissa de partida d’oferir uns sectors residencials 
amb vocació de mixtes, versàtils i flexibles. 

Característiques del nou patró residencial proposat: 

- Sectors d’ús principalment residencials, amb la incorporació obligada i flexible d’altres 
usos vinculats a l’activitat econòmica urbana: comerç, serveis, oficines, etc. 

- Optimització dels aprofitaments urbanístics, per garantir la viabilitat econòmica dels 
sectors. 

- Relació proporcionada entre el sostre residencial previst i la densitat d’habitatges. 

- Flexibilitat en l’ordenació i les tipologies de l’edificació dels sectors, per adaptar-los a les 
necessitats socials i del mercat en el moment del seu desenvolupament. 

- Dimensionat dels habitatges, de qualsevol tipologia i règim, adaptable a l’evolució de les 
necessitats de la demanda. 

- Encaix adequat de la quantia del sostre destinat a habitatges de protecció a l’exigència 
legalment establerta. 

- Màxima flexibilitat per al posterior planejament derivat, pel que fa a la determinació dels 
paràmetres i les característiques que són pròpies de l’edificació. 

Patró als sòls d’activitats econòmiques 

Pel que fa als sectors d’activitat econòmica i de serveis es proposa un patró per als nous 
sectors que, amb l’objectiu de facilitar el seu desenvolupament, s’incrementen quant a 
l’aprofitament urbanísitc els vigents actualment. 

El patró teòric d’aplicació als sòls urbanitzables d’activitat, no desenvolupats o de nova 
creació, és el següent: 

Patró teòric d’aplicació al sòl urbanitzable d'activitats 

D 

IEB 0,5 m²st/m²s 

    
Sòl sistemes mínim 45% del sector

Quadre 4. Patró teòric d’aplicació al sòl urbanitzable d'activitats 

Es mantenen els mateixos paràmetres vigents sobre els sectors desenvolupats i es valora 
únicament el sòl romanent no consolidat als efectes del potencial previst a l’Avanç. 

Característiques del nou patró d’activitats proposat: 

- Optimització dels aprofitaments urbanístics, per garantir la viabilitat econòmica dels 
sectors. 

- Flexibilitat en l’ordenació i les tipologies de l’edificació dels sectors, per adaptar-los a les 
necessitats socials i del mercat en el moment del seu desenvolupament. 

- Màxima flexibilitat per al posterior planejament derivat, pel que fa a la determinació dels 
paràmetres i les característiques que són pròpies de l’edificació. 
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 Model proposat 3.2.5.

El model proposat planteja la racionalització i homogeneïtzació dels sectors, quant a 
paràmetres de desenvolupament, en funció de la seva disposició en el territori i dels teixits 
urbans i sectors urbanitzats confrontants. 

En relació a l’àmbit sud de la ciutat es planteja la disposició dels patrons de creixement de 
major a menor intensitat, des del centre cap al límit sud definit per la variant Sud, prenent 
aquesta com a límit físic final del creixement de la ciutat. Alhora, es dota als sectors 
confrontants -tot i ser de baixa densitat- del sostre comercial i d’altres usos suficient per 
poder utilitzar les possibilitats que la variant executada posa en joc. 

A l’àmbit nord de la ciutat s’opta per l’agrupació espaial de les intensitats dels sectors 
consolidats, entenent aquest àmbit com el possible territori d’expansió a llarg termini de la 
ciutat. 

Es proposa, doncs, una gradació en la disposició i potència del teixit edificable que permeti 
la correcta sutura entre la ciutat consolidada i els nous creixements. 

 Operacions urbanístiques plantejades 3.2.6.

Les possibles operacions que es preveuen sobre els sòls considerats en les diverses 
alternatives del desenvolupament plantejades són: 

- Manteniment dels paràmetres vigents. 

- Desclassificació total, parcial o nul·la de sòl. 

- Aplicació de nous patrons paramètrics. 

- Canvi/ajust del model de creixement residencial. 

- Transformació dels sectors d’activitats. 

- Nova classificació de sòl per activitats econòmiques. 

- Consolidació del sòl de serveis. 
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3.3. DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES CONSIDERADES 

 Alternativa 0. Situació actual: Manteniment del planejament vigent 3.3.1.

Definició i objectius 

Escenari que recull la situació del planejament vigent, amb l’objectiu de concretar el punt de 
partida, en relació els solars buits o infrautilitzats en sòl urbà, el sòl urbà no consolidat i els 
sòls urbanitzables classificats, respecte el potencial sostre residencial i habitatges i de sòls 
residencials i d’activitat. 

En aquest escenari es representen amb diferents colors tots els sectors urbanitzables atès 
que es tracta del càlcul del potencial actual.  

No s’acoloreixen els àmbits en sòl urbà tot i que els valors resultants es tenen en compte en 
els quadres dels potencials vigents. 

 

 

Il·lustració 3. Alternativa 0 
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Les dades resum de la potencialitat del model proposat queden recollides en el quadre 
següent: 

Residencial        
sòl net     3.556.379  m² 
sostre residencial 4.343.983 m²st 
sostre altres usos 784.142 m²st 
   
habitatges  40.657 hab 
proposta (ròssec 30%)   1,53  llars escenari alt
    
Activitats        
sòl net     1.107.230  m² 
sostre activitats   936.259  m²st 

Quadre 5. Potencialitat del model proposat Alternativa 0 

Operacions 

Donat que aquest escenari recull la situació vigent del planejament refós, no s’ha realitzat 
cap mena d’operació en relació a la delimitació dels sòls urbans o urbanitzables o als 
paràmetres que els són d’aplicació. 

Es calcula el potencial dels sectors i es descompta el ja consolidat als efectes de saber el 
potencial actual real del planejament. 

Nombre d’habitatges 

Resulta un potencial total d’habitatges corresponent a 40.657 hab. que suposen 1,53 
vegades el nombre de llars previstes per l’escenari alt de les previsions de desenvolupament 
demogràfic, aplicant un ròssec del 30% d’habitatges que es considera que, en condicions 
normals de desenvolupament del planejament, no sortiran al mercat en el període de 
vigència del POUM. 

En coherència amb l’anteriorment exposat, i pel que fa als resultats del document “Anàlisi i 
diagnosi de l’habitatge lliure i social a Lleida” en relació a la quantificació del parc d’habitatge 
buit a Lleida, estimat a l’entorn dels 9.000 hab., es considera raonable preveure un 30% del 
total, és a dir 3.000 hab, alhora de tenir-los en compte en la valoració del potencial 
d’habitatges buits actuals que són susceptibles de ser posats al mercat en els propers anys. 

El potencial d’habitatges segons règim del sòl es recull a la taula següent: 

HABITATGES POTENCIALS 

SUNC 

SUC 5.725 hab
SUC (transformació SNUC) 501 hab
SUNC 6.995 hab
Habitatges buits 3.000 hab

Sòl urbanitzable 
SURs transformats 5.472 hab
SUR 18.963 hab

  Total 40.657 hab
 

Quadre 6. Habitatges potencials Alternativa 0 
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Sectors d’activitats i de Serveis 

No es delimita cap nou sector d’activitats i només es contempla el potencial romanent del 
planejament urbanísitc vigent. 

Quadre resum de dades  

El quadre resum de superfícies i aprofitaments urbanístics d’aquesta alternativa és el 
següent: 

SUPERFÍCIE DE SÒL  brut vigent net vigent net potencial

Residencial 
SUC / SUNC 10.306.522m² 5.576.874m² 930.218m²
SURs transformats 1.944.192 m² 961.222m² 803.100m²
SURs  4.183.360 m² 1.823.060m² 1.823.060m²

16.434.074 m² 8.361.156 m² 3.556.379 m²

  SUC / SUNC 3.974.703m² 2.022.557m² 295.305m²
Activitats SURs transformats 882.651 m² 481.573m² 132.841m²
  SURs  1.282.488 m² 679.085m² 679.085m²

6.139.842 m² 3.183.215 m² 1.107.230 m²

  Total 22.573.917 m² 11.544.371 m² 4.663.609 m²

SUPERFÍCIE DE SOSTRE   sostre vigent sostre potencial 

Residencial 
SUC / SUNC 11.380.179 m²st 1.482.707 m²st 
SURs transformats 1.042.881 m²st 786.732 m²st 
SURs  2.074.545 m²st 2.074.545 m²st 

14.497.604 m²st 4.343.983 m²st 

Altres usos 
SUC / SUNC 1.511.921 m²st 339.802 m²st 
SURs transformats 92.335 m²st 64.281 m²st 
SURs  380.059 m²st 380.059 m²st 

1.984.315 m²st 784.142 m²st 

Activitats 
SUC / SUNC 2.099.846 m²st 384.134 m²st 
SURs transformats 313.759 m²st 93.438 m²st 
SURs  458.687 m²st 458.687 m²st 

2.872.292 m²st 936.259 m²st 

  Total 19.354.211 m²st 6.064.384 m²st 
Quadre 7. Superfícies i aprofitament urbanístic Alternativa 0 
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 Alternativa 1. Escenari mínim: Desclassificació parcial de sectors 3.3.2.

Definició i objectius 

Escenari que minimitza els potencials vigents mitjançant la consideració de la 
desclassificació total o parcial dels sectors urbanitzables no desenvolupats o consolidats 
amb edificació, amb l’objectiu de valorar el potencial del que seria un escenari mínim 
hipotètic d’acord amb els paràmetres vigents. 

En aquest escenari s’indiquen, amb color, només els sectors urbanitzables o part dels 
sectors actuals sobre els que es determina el càlcul del potencial, tant residencial com 
d’activitats. 

Es grafien amb una trama els sòls desclassificats als efectes de l’estudi. 

No s’acoloreixen els àmbits en sòl urbà, que no es modifiquen en relació al planejament 
vigent, tot i que els valors resultants és tenen en compte en els quadres dels potencials 
vigents. 

 

 

Il·lustració 4. Alternativa 1 
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Les dades de la potencialitat del model proposat queden recollides en el quadre següent: 

Residencial       
sòl net     2.736.184  m² 
sostre residencial 3.817.557 m²st 
sostre altres usos 715.964 m²st 
   
habitatges 36.833 hab 
proposta (ròssec 30%)   1,39  llars escenari alt

Activitats         
sòl net     957.657  m² 
sostre activitats   799.341  m²st 

Quadre 8. Potencialitat del model proposat Alternativa 1 

Operacions 

Desclassificació total o parcial dels sectors SURs 1, 7, 10, 14, 15, 17, 18, 19B, 22, 24, 26, 29 
i 30. 

Es calcula el potencial dels sectors així delimitats, aplicant els paràmetres vigents, i es 
descompta el ja consolidat als efectes de saber el potencial actual real del planejament en 
aquest escenari. 

Nombre d’habitatges 

Resulta un nombre total d’habitatges corresponent a 36.833 hab. que suposen 1,39 vegades 
el nombre de llars previstes per l’escenari alt de les previsions de desenvolupament 
demogràfic, aplicant un ròssec del 30% d’habitatges que es considera que, en condicions 
normals de desenvolupament del planejament, no sortiran al mercat en el període de 
vigència del POUM. 

HABITATGES POTENCIALS 
Inicials 40.657 hab
Incrementats -3.823 hab

  Total 36.833 hab
Quadre 9. Habitatges potencials Alternativa 1 

Sectors d’activitats i de serveis 

No es delimita cap nou sector d’activitats i només es contempla el potencial romanent actual. 
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Quadre resum de dades  

El quadre resum de superfícies i aprofitaments d’aquesta alternativa és el següent: 

SUPERFÍCIE DE SÒL  brut vigent brut proposat diferència  net potencial

Residencial 

SUC / SUNC 10.306.522 m² 10.306.522 m² 0 m² 0,0% 930.218m²

SURs transf. 1.944.192 m² 1.944.192 m² 0 m² 0,0% 803.100m²

SURs  4.183.360 m² 2.611.972 m² -1.571.389 m² -37,6% 1.002.865m²

16.434.074 m² 14.862.686 m² -1.571.389 m² 2.736.184 m²

     

  SUC / SUNC 3.974.703 m² 3.974.703 m² 0 m² 0,0% 295.305m²

Activitats SURs transf. 882.651 m² 882.651 m² 0 m² 0,0% 132.841m²

  SURs  1.282.488 m² 940.193 m² -342.295 m² -26,7% 529.511m²

6.139.842 m² 5.797.547 m² -342.295 m² 957.657 m²

  Total 22.573.917m² 20.660.233m² -1.913.684m² -8,5% 3.693.841 m²

Augment de SNU 1.913.684 m² 

SUPERFÍCIE DE SOSTRE vigent proposat diferència  

Residencial 

SUC / SUNC 1.482.707 m²st 1.482.707 m²st 0 m²st 0,0% 

SURs transf. 786.732 m²st 786.732 m²st 0 m²st 0,0% 

SURs  2.074.545 m²st 1.548.118 m²st -526.426 m²st -25,4% 

4.343.983 m²st 3.817.557 m²st -526.426 m²st 

    

Altres usos 

SUC / SUNC 339.802 m²st 339.802 m²st 0 m²st 0,0% 

SURs transf. 64.281 m²st 64.281 m²st 0 m²st 0,0% 

SURs  380.059 m²st 311.881 m²st -68.178 m²st -17,9% 

784.142 m²st 715.964 m²st -68.178 m²st 

Activitats 

SUC / SUNC 384.134 m²st 384.134 m²st 0 m²st 0,0% 

SURs transf. 93.438 m²st 93.438 m²st 0 m²st 0,0% 

SURs  458.687 m²st 321.769 m²st -136.918 m²st -29,8% 

936.259 m²st 799.341 m²st -136.918 m²st 

  Total 6.064.384 m²st 5.332.862 m²st -731.522 m²st 12,1% 
Quadre 10. Superfícies i aprofitament urbanístic Alternativa 1 
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 Alternativa 2. Escenari maximalista: Creixement perimetral eixample-ronda 3.3.3.

Definició i objectius 

Com a model teòric es parteix de la hipòtesi de la futura necessitat d’expansió de la ciutat, a 
més llarg termini, i la concreció anticipada d’una ronda urbana, de caràcter local i de traçat 
més complet que les actuals, que ajudi a millorar definitivament la mobilitat i accessos de la 
ciutat. 

Aquest escenari es delimita amb independència de les actuacions que el nou POUM haurà 
de concretar en relació a la millora viària en determinats punts, a nivell de cruïlles i de trams 
de carrers, així com de les actuacions encaminades a la compleció i millora de les rondes i 
dels accessos actuals. 

L’escenari abasta, doncs, tots aquells sòls que per lògica urbanística, i en funció de 
l’execució de l’esmentada futura ronda urbana, podrien ser susceptibles de classificació 
aplicant un model de creixement en eixample regular, amb l’objectiu de poder valorar el 
potencial del que seria un escenari màxim hipotètic a molt futur termini. 

La incorporació dels nous sòls urbanitzables parteix de la idea que hauran de compatibilitzar 
el seu desenvolupament, que conjumina el creixement radial  le la ciutat actual amb la 
regularitat de l’eixample ortogonal i amb la reserva de grans peces no edificables, com a 
espais lliures naturals que s’inserten dins del teixit urbà, de manera que es pugui 
compaginar la preservació de l’horta productiva amb el gaudi per persones de les especials 
condicions del sòl no urbanitzable que envolta la ciutat. 

En aquest escenari s’indiquen, amb color, només els sectors urbanitzables sobre els que 
s’apliquen els diversos patrons teòrics definits pels creixements residencials així com els 
nous sectors d’activitats i serveis previstos. 

Per a la resta de sectors, dels quals només es grafia els seu perímetre, no es modifiquen les 
condicions paramètriques de desenvolupament i grau de consolidació actuals atès que, 
atenent precisament al seu grau de consolidació, no poden assolir, conceptualment, un 
paper important en l’obtenció dels sòls necessaris per donar resposta a les necessitats 
detectades, tot i que es contempla el seu potencial no consolidat. Tot això, sens perjudici de 
que caldria ajustar, en estudis posteriors de més detall, algun dels seus paràmetres vigents. 

Només destacar que pel que fa al SUR 42, tot i ser un sòl urbà consolidat, es planteja 
l’estudi amb paràmetres diferents als actualment vigents com a possibilitat de concreció 
d’una alternativa de desenvolupament futur, pel fet de tractar-se d’un sector totalment 
urbanitzat i no consolidat amb edificació i per coherència en l’aplicació dels models d’estudi, 
ja que atès el seu estat actual es considera que pot tenir l’oportunitat i la possibilitat d’ajudar 
a cobrir amb major celeritat els objectius i necessitats del POUM. 

És per aquest motiu que dins els esquemes d’estudi s’acoloreix en funció de l’alternativa 
triada dins els diferents models previstos. 

Quant a l’àmbit de Sucs, es proposa, tot mantenint la superfície de sòl urbanitzable actual, la 
redefinició dels sectors per tal de poder garantir l’execució d’una vial-ronda a la banda sud 
del nucli que eviti el pas obligat per l’interior dels vehicles que provenen de Gimenells. 

Quant al sectors d’activitat econòmica es contemplen els corresponents a Torreblanca i els 
sòls confrontants al polígon industrial El Segre, fins al límit del terme municipal amb 
Alcoletge. 
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S’inclou també el sector de serveis de Les Basses i sobre aquest s’apliquen els paràmetres 
corresponents als expedients urbanístics actualment en tràmit d’aprovació. 

Sobre aquest escenari s’apliquen els paràmetres corresponents als models teòrics 
proposats, descrits als apartats anteriors. 

No s’acoloreixen els àmbits en sòl urbà tot i que els valors resultants es tenen en compte en 
els quadres dels potencials vigents. 

 

Il·lustració 5. Alternativa 2 
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Les dades de la potencialitat del model proposat queden recollides en el quadre següent: 

Residencial         
sòl net    5.689.796  m² 
sostre residencial 6.626.629 m²st 
sostre altres usos 2.502.074 m²st 
    
habitatges 71.641 hab 
proposta (ròssec 30%)    2,71  llars escenari alt 

Activitats         
sòl net    5.212.275  m² 
sostre activitats  4.777.389 m²st 
    
sostre serveis    20.000  m²st 

Quadre 11. Potencialitat del model proposat Alternativa 2 

Operacions 

Classificació d’una superfície considerable de sòls perifèrics adjacents a l’actual nucli urbà 
fins una hipotètica ronda viària que encercla la ciutat. 

Transformació a residencial de dos sectors previstos pel planejament vigent, un d’activitat, el 
SUR 17, i un altre d’infraestructures, el SUR 36. 

Ajust als models previstos dels sectors urbanitzables pendents de desenvolupament. 

Aplicació, com a alternativa a les condicions vigents del sòl urbà corresponent al SUR 42, de 
les condicions resultants de l’aplicació del nou model i els seus paràmetres. 

Incorporació d’un nou sector residencial al sud de Magraners, confrontant als SUR 12 i SUR 
36, per ajustar el sòl urbanitzable al traçat executat de la variant Sud. 

Incorporació de nous sectors d’activitats i de serveis. 

Nombre d’habitatges resultant 

Resulta un nombre total d’habitatges corresponent a 71.671 hab, que suposen 2,70 vegades 
el nombre de llars previstes per l’escenari alt de les previsions de desenvolupament 
demogràfic, aplicant un ròssec del 30% d’habitatges que es considera que, en condicions 
normals de desenvolupament del planejament, no sortiran al mercat en el període de 
vigència del POUM. 

HABITATGES POTENCIALS 
Inicials   40.657 hab
Incrementats 30.985 hab

  Total 71.641 hab
Quadre 12. Habitatges potencials Alternativa 2 

Sectors d’activitats i de serveis 

Es contemplen els sectors d’activitat econòmica corresponents a Torreblanca i els sòls 
confrontants al polígon industrial El Segre. S’inclou així mateix el sector de Serveis de Les 
Basses. 
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D’acord amb aquest criteri, l’increment de sòl d’activitats i serveis és de 7.219.289 m² 

Quadre resum de dades  

El quadre resum de superfícies i aprofitaments d’aquesta alternativa és el següent: 

SUPERFÍCIE DE SÒL  brut vigent brut proposat diferència  net potencial

Residencial 

SUC / SUNC 10.306.522 m² 10.306.522 m² 0 m² 0,0% 930.218m²

SURs transf* 1.944.192 m² 1.944.192 m² 0 m² 0,0% 803.100m²

SURs  4.183.360 m² 9.228.921 m² 5.045.561 m² 120,6% 3.956.477m²

16.434.074 m² 21.479.635 m² 5.045.561 m² 5.689.796 m²

Activitats  

SUC / SUNC 3.974.703 m² 3.974.703 m² 0 m² 0,0% 295.305m²

SURs transf  882.651 m² 882.651 m² 0 m² 0,0% 132.841m²

SURs  1.282.488 m² 8.861.624 m² 7.579.136 m² 591,0% 4.784.129m²

6.139.842 m² 13.718.978 m² 7.579.136 m² 5.212.275 m²

  Total 22.573.917m² 35.198.613m² 12.624.697m² 55,9% 10.902.071 m²

Reducció de SNU  -12.624.697 m²

SUPERFÍCIE DE SOSTRE vigent proposat diferència  

Residencial 

SUC / SUNC 1.482.707 m²st 1.482.707 m²st 0 m²st 0,0%

SURs transf* 786.732 m²st 847.607 m²st 60.875 m²st 7,7%

SURs  2.074.545 m²st 4.296.316 m²st 2.221.771 m²st 107,1%

4.343.983 m²st 6.626.629 m²st 2.282.646 m²st

   

Altres usos 

SUC / SUNC 339.802 m²st 339.802 m²st 0 m²st 0,0%

SURs transf* 64.281 m²st 153.187 m²st 88.906 m²st 138,3%

SURs  380.059 m²st 2.009.085 m²st 1.629.026 m²st 428,6%

784.142 m²st 2.502.074 m²st 1.717.933 m²st

   

Activitats 

SUC / SUNC 384.134 m²st 384.134 m²st 0 m²st 0,0%

SURs transf 93.438 m²st 93.438 m²st 0 m²st 0,0%

SURs  458.687 m²st 4.295.262 m²st 3.836.575 m²st 836,4%

936.259 m²st 4.772.834 m²st 3.836.575 m²st

    

Serveis SURs 0 m²st 20.000 m²st 20.000 m²st 100,0%

0 m²st 20.000 m²st 20.000 m²st

  Total  6.064.384 m²st 13.921.538 m²st 7.857.154 m²st 129,6%
Quadre 13. Superfícies i aprofitament urbanístic Alternativa 2 

* Aplicació de noves condicions de desenvolupament pel SUR 42 com a sòl urbà 

   



 

AVANÇ DEL POUM 
Setembre 2014  

30 

 

 Alternativa 3. Escenari ponderat: Adequació dels sectors actuals 3.3.4.

Definició i objectius 

Escenari d’ajust i d’adequació del planejament vigent (escenari 0) mitjançant la suma 
d’operacions concretes de classificació, transformació i canvi de model residencial, amb 
l’objectiu de poder valorar el potencial d’un escenari hipotètic de creixement contingut, en 
relació a les necessitats detectades i per adequació dels sectors actuals. 

En aquest escenari s’indiquen, amb color, només els sectors urbanitzables sobre els que 
s’apliquen els diversos models teòrics definits pels creixements residencials així com els 
nous sectors d’activitats i serveis previstos, aplicant els mateixos criteris contemplats a 
l’anterior escenari 2 tant pel que fa als sectors consolidats com pel que fa als residencials i 
als nous sectors d’activitats i serveis. 

Per a la resta de sectors, dels quals només es grafia els seu perímetre, no es modifiquen les 
condicions paramètriques de desenvolupament i grau de consolidació actuals, excepte pel 
SUR 42 que, tal i com s’ha explicat a l’apartat 3.3, tot i ser un sòl urbà consolidat, es planteja 
l’estudi amb paràmetres diferents als actualment vigents com a possibilitat de concreció 
d’una alternativa de desenvolupament, d’una banda per tractar-se d’un sector totalment 
urbanitzat i no consolidat amb edificació, i d’altra banda per coherència en l’aplicació dels 
models d’estudi, ja que, atès el seu estat actual, es considera que pot tenir l’oportunitat i la 
possibilitat d’ajudar a cobrir amb major celeritat els objectius i necessitats del POUM. 

Igualment, a l’àmbit de Sucs es proposa mantenir la superfície de sòl urbanitzable actual, tot 
redefinint, però, el sector per tal de poder garantir l’execució d’un vial de ronda a la banda 
sud del nucli. 

Quant als sectors d’activitat econòmica es contemplen els corresponents a Torreblanca i els 
sòls confrontants al polígon industrial El Segre fins al límit del term municipal amb Alcoletge. 

S’inclou, així mateix, el sector de serveis de Les Basses i sobre aquest s’apliquen els 
paràmetres corresponents als expedients urbanístics actualment en tràmit d’aprovació. 

Sobre aquest escenari s’apliquen els paràmetres corresponents als models teòrics 
proposats. 

No s’acoloreixen els àmbits en sòl urbà, tot i que els valors resultants es tenen en compte en 
els quadres dels potencials vigents. 
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Il·lustració 6. Alternativa 3 

 

Les dades de la potencialitat del model proposat queden recollides en el quadre següent: 

Residencial         
sòl net     3.780.788  m² 
sostre residencial 4.483.593 m²st 
sostre altres usos 1.389.147 m²st 
   
habitatges 46.878 hab 
proposta (ròssec 30%)     1,77  llars escenari alt

Activitats         
sòl net      5.212.275  m² 
sostre activitats 4.777.389 m²st 
    
sostre serveis     20.000  m²st 

Quadre 14. Potencialitat del model proposat Alternativa 3 
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Operacions urbanístiques 

Sectors residencials 

Transformació a residencial de dos sectors previstos pel planejament vigent, un d’activitats, 
el SUR 17, i un altre d’infraestructures, el SUR 36. 

Ajust als models previstos dels sectors urbanitzables pendents de desenvolupament. 

Aplicació al SUR 42 de les condicions resultants del  nou model i els seus paràmetres, com 
a alternativa a les condicions vigents del sòl urbà corresponent. 

Incorporació d’un nou sector residencial al sud de Magraners, confrontant als SUR 12 i SUR 
36, per ajust del sòl urbanitzable al traçat executat de la variant Sud  

Incorporació de nous sectors d’activitats i de serveis. 

Nombre d’habitatges resultant 

Resulta un nombre total d’habitatges corresponent a 46.878 hab, que suposen 1,77 
vegades el nombre de llars previstes per a l’escenari alt de les previsions de 
desenvolupament demogràfic, aplicant un ròssec del 30% d’habitatges que es considera 
que, en condicions normals de desenvolupament del planejament, no sortiran al mercat en el 
període de vigència del POUM. 

HABITATGES  
Inicials 40.657 hab
Incrementats 6.222 hab

  Total 46.878 hab
Quadre 15. Habitatges potencials Alternativa 3 

Nous sectors d’activitats i de serveis 

Es manté la mateixa proposta de l’alternativa 2. 

Els sectors d’activitats econòmiques de caràcter local pendents de desenvolupament, de 
168 ha, es mantenen, però es consideren amb una intensitat d’edificació més òptima que la 
prevista actualment (0,40 m2st/m2sl > 0,50 m2st/m2sl).  

El sectors de caràcter local es complementen amb un sector de nova creació, d’ampliació 
del polígon industrial El Segre, de 84 ha. 

Es considera la implantació d’un nou sector d’activitat econòmica de caràcter territorial: El 
sector de Torreblanca, de 703 ha. 

S’inclou el sector de Serveis, esport i lleure de Les Basses, per a possibilitar el 
desenvolupament del parc territorial d’acord amb el planejament urbanístic en tràmit, amb un 
sostre edificable de 20.000 m2.  

Es mantenen i consoliden els desenvolupaments previstos als sectors de l’Estació, Gardeny 
i La Caparrella. 

D’acord amb aquest criteri, l’increment de sòl urbanitzable d’activitats i serveis és de 
7.219.289 m². 
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Quadre resum de dades  

El quadre resum de superfícies i aprofitaments d’aquesta alternativa és el següent:  

SUPERFÍCIE SÒL  brut vigent brut proposat diferència  net potencial

Residencial 

SUNC* 10.306.522 m² 10.306.522 m² 0 m² 0,0% 930.218 m²

SURs trns** 1.944.192 m² 1.944.192 m² 0 m² 0,0% 803.100 m²

SURs  4.183.360 m² 5.010.265 m² 826.905 m² 19,8% 2.047.469 m²

16.434.074 m² 17.260.979 m² 826.905 m² 3.780.788 m²

* Incorpora el sòl net potencial corresponent al solar buits 

** Aplicació de noves condicions de desenvolupament pel SUR 42 com a sòl urbà 

   

Activitats 

SUC / SUNC 3.974.703 m² 3.974.703 m² 0 m² 0,0% 295.305 m²

SURs transf 882.651 m² 882.651 m² 0 m² 0,0% 132.841 m²

SURs  1.282.488 m² 8.861.624 m² 7.579.136 m² 591,0% 4.784.129 m²

  6.139.842 m² 13.718.978 m² 7.579.136 m² 5.212.275 m²

  Total 22.573.917m² 30.979.958m² 8.406.041m² 37,2% 8.993.063 m²

Reducció de SNU -8.406.041 m²

SUPERFÍCIE SOSTRE vigent proposat diferència    

Residencial 

SUC / SUNC 1.482.707 m²st 1.482.707 m²st 0 m²st 0,0%

SURs transf* 786.732 m²st 792.554 m²st 5.822 m²st 0,7%

SURs  2.074.545 m²st 2.208.332 m²st 133.788 m²st 6,4%

4.343.983 m²st 4.483.593 m²st 139.610 m²st 

* Aplicació de noves condicions de desenvolupament pel SUR 42 com a sòl urbà 

Altres usos  

SUC / SUNC 339.802 m²st 339.802 m²st 0 m²st 0,0%

SURs transf* 64.281 m²st 93.579 m²st 29.298 m²st 45,6%

SURs  380.059 m²st 955.766 m²st 575.707 m²st 151,5%

784.142 m²st 1.389.147 m²st 605.006 m²st 

* Aplicació de noves condicions de desenvolupament pel SUR 42 com a sòl urbà 

     

Activitats* 

SUC / SUNC 384.134 m²st 384.134 m²st 0 m²st 0,0%

SURs transf 93.438 m²st 97.993 m²st 4.555 m²st 4,9%

SURs  458.687 m²st 4.295.262 m²st 3.836.575 m²st 836,4%

936.259 m²st 4.777.389 m²st 3.841.130 m²st 

* Inclou els altres usos de planejament 

    

Serveis SURs 0 m²st 20.000 m²st 20.000 m²st 100,0%

0 m²st 20.000 m²st 20.000 m²st 

  Total  6.064.384 m²st 10.670.130 m²st 4.605.746 m²st 75,9%
Quadre 16. Superfícies i aprofitament urbanístic Alternativa 3 
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4. JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA 

Objectius i criteris urbanístics, ambientals o socials que justifiquen l’elecció de la 
proposta bàsica 

El POUM ha de reforçar el model ciutat desenvolupat històricament pel planejament 
urbanístic com a ciutat compacta, consolidant la seva complexitat i incrementant la seva 
cohesió. 

Alhora, ha d’adoptar una regulació urbanística adequada al desenvolupament econòmic i 
social de la ciutat per als propers 15 anys, força imprevisible en el moment actual, amb 
possibles escenaris de característiques molt variables. 

A partir de l’anàlisi de les diverses alternatives plantejades i atenent als resultats obtinguts 
de potencials residencials i de sòls d’activitat i serveis, en relació a les necessitats 
detectades, es pren com a referència per a l’ordenació l’Alternativa 3. “Escenari ponderat: 
Adequació dels sectors actuals”. 

Les diverses alternatives plantejades s’han ponderat en funció de l’adaptació al model de 
ciutat i de l’adequació als objectius estratègics a assolir -definits a l’apartat primer-, i inclouen 
la valoració que s’efectua a l’Informe de sostenibilitat ambiental preliminar.  De la ponderació 
resulta que, globalment, l’Alternativa 3 és la més adequada, tal com expressa el quadre 
següent:  

Comparació de les diferents alternatives en funció del model de ciutat i dels objectius 
estratègics 

Model de ciutat  Alt. 0  Alt. 1  Alt. 2  Alt. 3

1. Capital quant a equipaments, serveis i oportunitats de 
desenvolupament humà i econòmic. 

2 1 3 3

2. Integració dels mons urbà i rural.  2 2 3 3

3. Aposta per la qualitat de vida i la cohesió social. 3 3 3 3

4. Ciutat educadora, també en el disseny urbà. 3 3 3 3

5. Ciutat que lidera un espai metropolità i regional. 2 2 3 3

6. Ciutat integrada en el país i la xarxa de ciutats de l’espai 
mediterrani. 

1 1 3 3

Objectius estratègics Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2  Alt. 3

7. Assegurar el creixement ordenat, programat i sostenible de la 
ciutat*. 

6 14 2 8

8. Acabar la connexió dels barris de la ciutat amb la xarxa urbana. 1 1 3 2

9. Assegurar la qualitat de vida dels ciutadans pel que fa a 
l’habitatge, la mobilitat i l’accés als serveis i l’espai públic. 

3 3 3 3

10. Assegurar el creixement econòmic amb els models empresarials 
d’aquest segle. 

2 1 3 3

11. Integració de l’espai urbà amb l’entorn, l’Horta, i amb els espais 
verds interns de la Ciutat. 

2 2 3 3

SUMA 27 33 32 37
* Ponderació en funció de la valoració de l’Informe de sostenibilitat ambiental preliminar 

Quadre 17. Comparació de les diferents alternatives en funció del Model de ciutat i dels Objectius estratègics 

L’Alternativa 3 contribueix a la consolidació del model de ciutat i a l’assoliment de tots els 
objectius plantejats, i suposa un escenari intermedi en el desenvolupament sostenible del 
planejament i en l’acabament de la connexió dels barris de la ciutat. 
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Ambientalment, l’alternativa d’ordenació bàsica escollida comporta la no ocupació de nou 
sòl, de manera significativa, més enllà del previst actualment (el sector de Torreblanca està 
en tramitació); comporta, també, la compactació i optimització del sòl urbà actual, fent-lo 
més eficient en el seu funcionament; evita la dispersió en el territori de les activitats que no li 
son pròpies, i evita la ocupació d’àrees amb riscos naturals i tecnològics. 

Des del punt de vista dels urbanístic, aquesta opció és coherent amb el criteri general 
d’adequació del nou Pla a l’expansió física continguda de la ciutat, mitjançant la consolidació 
efectiva i la reutilització del sòl urbà i l’optimització dels desenvolupaments en el sòl 
urbanitzable actual. 

Aquesta alternativa completa l’estructura fonamental del desenvolupament urbà, en el marc 
d’un sistema territorial metropolità polaritzat, com un creixement urbà eficient i sostenible 
socialment, econòmica i mediambiental, que busca la consolidació del model actual de ciutat 
com a vertebradora d’un territori emergent. 

Per tant, la proposta s’ajusta als principis de sostenibilitat ambiental i econòmica establerts 
legalment. 

Des del punt de vista social, la proposta bàsica d’ordenació possibilita un desenvolupament 
urbanístic ordenat, amb la necessària seguretat jurídica i, alhora, amb suficient flexiblilitat 
per tal que resulti ajustat als requeriments econòmics i socials que es preveuen. 

4.1. ELS SÒLS RESIDENCIALS 

El document de “Projecció de la població de Lleida 2010-2030” que incorpora el present 
Avanç de planejament fixa la projecció de població per aquest període entre 145.355 i 
179.624 habitants –forquilla inclosa entre els escenaris baix i alt de la projecció-, tot partint 
d’una població de 137.387 l’any 2010 –punt de partida de l’escenari endògen, on només es 
tindria en compte el creixement vegetatiu de la població de Lleida-. 

El POUM haurà de garantir per a Lleida, i per a aquest període, l’ordenació i la possibilitat de 
desenvolupament del sòl residencial necessari per a cobrir una quantitat de llars que va, des 
d’un mínim de 56.686 en l’escenari endògen o de 58.680 al baix, segons la hipòtesi menys 
optimista, fins a les 71.265 resultants de la hipòtesi de major creixement. Això representa un 
increment respecte de les actuals llars que fluctua entre les 3.963 i 18.542 llars. 

Així mateix, i a partir d’aquestes projeccions de població i llars i de les dificultats d’accés a 
l’habitatge detectades, el document “Anàlisi i diagnosi de l’habitatge lliure i social a Lleida” 
apunta les necessitats d’habitatge social per al període 2015-2030 que cal garantir 
mitjançant les determinacions del POUM. 

Aquestes necessitats d’habitatge social se situen en un forquilla entre el 45% i el 50% i 
d’aquests habitatges, es considera que un 40% ni tan sols podran accedir al règims ordinaris 
de la protecció pública. 

A partir d’aquestes dades, i d’acord amb el criteri de reutilització del sol urbà i optimització 
del sòl urbanitzable vigent, l’Alternativa 3 escollida comporta la suficient oferta de sòl per fer 
front les necessitats d’habitatge -lliure i protegit- detectades, amb el marge suficient per 
evitar la retenció especulativa del sòl i, a través del programa o l’agenda del Pla, establir la 
seva producció i posada en el mercat de manera ordenada. 

A tal efecte, el document d’Avanç defineix els models previstos pels sectors residencials 
urbanitzables, la seva possible programació i les àrees d’estudi de possibles operacions de 
remodelació del sòl urbà. 
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4.2. ELS SÒLS D’ACTIVITAT ECONÒMICA 

Des d’un punt de vista de l’activitat econòmica, el document “Previsions de 
desenvolupament de l’activitat econòmica” emmarca la redacció del POUM en un període 
fortament marcat per la recessió econòmica. 

Com a conseqüència de la disminució de la inversió pública, el document aposta per la 
necessitat de definir una nova política de gestió dels recursos locals que encamini la inversió 
pública cap a la concreció definitiva de Lleida-ciutat com a capital d’uns serveis 
especialitzats. En aquest sentit, el document apunta a la indústria agroalimentària i la 
logística com a dos motors actuals i futurs de l’economia lleidatana i de més possible 
creixement els pròxims quinze-vint anys. 

La primera activitat, l’alimentària, des del punt de vista productiu haurà d’estar molt lligada 
als nous sectors urbanitzables d’activitat econòmica, Torreblanca i ampliació del polígon 
industrial El Segre, i des del punt de vista de la investigació i coneixement científic, ha de 
vincular-se al Parc de Gardeny.  

La segona activitat, la logística, hauria de recolzar-se en l’aeroport de Lleida-Alguaire, 
destinat, també, al transport de mercaderies. El territori de Lleida és gran i, a nivell logístic, 
pot jugar un paper d’intermediació entre els dos sistemes urbans potents situats als extrems, 
Barcelona i Saragossa i de forta competència amb el més proper, de Tarragona-Reus-Valls. 

Atenent a l’actual situació de crisi i les dificultats de recuperació fins el segon quinquenni de 
vigència del POUM, el document “Previsions de desenvolupament de l’activitat econòmica” 
conclou que el sostre d’activitat econòmica potencial actual és suficient. En destaca, però, 
que del desenvolupament del sector de Torreblanca en dependrà l’estratègia futura per a 
l’obtenció de nou sòl d’activitat a Lleida ciutat. 

Per aquesta raó, l’Alternativa 3 escollida incorpora el sector de Torreblanca en la seva 
totalitat com una aposta estratègica que permeti potenciar, per concentració, el pes específic 
de l’activitat econòmica del territori de Lleida i  es completa, a nivell més local, amb 
l’ampliació del polígon industrial El Segre i amb la redefinició dels paràmetres urbanístics 
dels sectors d’activitats vigents no desenvolupats. 

Cal indicar, també, que el sector d’activitat econòmica de Torreblanca ja ha estat objecte de 
tramitació urbanística (amb el nom de Torreblanca-Quatre Pilans), havent-se aprovat l’Avanç 
d’ordenació del conjunt del sector i una modificació del Pla general, aprovada inicialment, 
per classificar la part central del sector com a sòl urbanitzable. 

La incorporació del sector urbanitzable de Torreblanca és coherent, també, amb resolució de 
la Comissió d’Urbanisme de Catalunya, de 17 de novembre de 2009, en la qual s’acorda 
“reconèixer, als efectes previstos a l’article 1.14 de les Normes del Pla territorial parcial de 
Ponent (Terres de Lleida), l’elevat interès territorial, pel seu caràcter estratègic, de la creació 
d’un sector d’activitats econòmiques a l’àmbit de Torreblanca-Quatre Pilans”. 

4.3. L’ACTIVITAT COMERCIAL I DE SERVEIS 

El document “Previsions de desenvolupament de l’activitat econòmica”, avalua els potencials 
de sòl d’activitat econòmica entesos com el sòl susceptible de rebre usos comercials, 
terciaris, logístics i industrials, tant al subsistema urbà de Lleida com a la pròpia Lleida 
capital. Així, l’estudi s’efectua incorporant els potencials corresponents als sectors de 
Torreblanca, de l’ARE i de Les Basses. 



 

AVANÇ DEL POUM 
Setembre 2014  

37 

 

La proposta d’ordenació adoptada en l’Alternativa 3, en relació als usos comercials, terciaris 
i de serveis, deriva de la flexibilització proposada en el desenvolupament dels sectors 
urbanitzables residencials.  

La proposta estableix, per a cadascun dels sectors, la coexistència obligada dels usos 
residencials i dels comercials, terciaris i de serveis, acotant un mínim residencial i un mínim 
d’usos complementaris; defugint del model especialitzat vigent, excepció feta, però, del 
sector de Les Basses que aquest Avanç reconeix específicament com un sector de serveis 
vinculat a l’activitat principal de parc urbà i territorial. 

4.4. EL SÒL NO URBANITZABLE 

A banda d’una adaptació legislativa general de la regulació actual del sòl no urbanitzable, els 
objectius principals del Pla són la potenciació les activitats pròpies d’aquest tipus de sòl: els 
usos agrícoles i ramaders i la disminució de la pressió de les construccions, instal·lacions i 
usos que no són propis. 

A tal efecte, caldrà garantir plantejar els mecanismes necessaris per a la preservació de 
l’Horta del procés de dispersió urbana i la seva potenciació com a espai productiu agrari. 

Per aquesta raó, el tractament del sòl no urbanitzable s’efectua a partir de la definició de 
quatre tipus de sòl coincidents amb dos nivells de protecció ambiental i dos tipus de sòl 
productiu: ordinari i de proximitat.  

4.5. EL CENTRE HISTÒRIC 

Les característiques que defineixen el Centre Històric, la història, la topografia, la seva 
posició estratègica, la seva utilització, etc..., conformen un mosaic de teixits urbans diversos, 
amb molts valors i, també, amb dificultats de diferent nivell. 

De l’anàlisi de l’estat actual de l’edificació, dels usos, del parcel·lari, de la topografia de 
l’assentament, de la conformació dels carrers i dels espais públics, de la posició dels 
elements monumentals, etc., se n’extreu, per superposició, els elements de dificultat 
característics que permeten definir uns àmbits que participen de problemàtiques i 
característiques comunes i que demanen abordar actuacions de caràcter urbanístic amb 
criteris similars. 

El document d’Avanç identifica aquests àmbits homogenis i estableix la seva delimitació 
física. Així mateix inicia l’elaboració dels estudis necessaris i, a nivell d’Avanç, s’incorporen 
els primers estudis previs com a documentació informativa i orientativa dels procediments 
d’elaboració projectual d’alguns dels àmbits inclosos en les àrees d’intervenció urbanística 
proposades. 

D’altra banda, el document estableix la jerarquia de la xarxa viària, tant rodada com de 
vianants, que haurà de solucionar els problemes de mobilitat i accessibilitat del Centre 
Històric i establir els elements de connexió prioritaris amb la xarxa bàsica perimetral que 
l’envolta.  
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5. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ 

La idea bàsica de la proposta d’ordenació de la ciutat per al període 2015-2030 és limitar el 
creixement en extensió de la ciutat al mínim imprescindible i efectuar el desenvolupament 
necessari mitjançant la optimització, la rehabilitació i el recompliment del teixit urbà 
preexistent. 

En aquest sentit, en termes generals, es proposa el manteniment dels sectors urbanitzables 
previstos pel planejament vigent, amb algunes variacions de poca entitat que es detallen en 
els apartats següents. 

La proposta d’ordenació preveu que el desenvolupament dels sectors pendents 
d’urbanització tingui un paper estratègic en el creixement de la ciutat, mitjançant la seva 
delimitació prèvia: pel que fa als sectors urbanitzables residencials, participant directament 
en la recuperació i rehabilitació del teixit urbà, i pel que fa als sectors d’activitats i serveis, 
vinculant-los a les dinàmiques productives i a les oportunitats econòmiques de la ciutat. 

En aquest sentit, pel que fa al desplegament dels sectors, la proposta d’ordenació s’ha 
d’entendre vinculada estratègicament al Programa d’actuació urbanística municipal o a 
l’Agenda del POUM. 

Aquesta idea de creixement internalitzat de la ciutat, que d’altra banda ha de comportar una 
lenta ocupació de nou territori, fa que la proposta d’ordenació hagi de regular de manera 
efectiva la relació entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable -la Ciutat i l’Horta- amb un 
tractament de continuïtat.  

La proposta d’ordenació també posa l’èmfasi en les necessàries operacions que han de 
servir per completar i millorar la vialitat rodada i la vialitat dels vianants, que resulten 
necessàries per estructurar el funcionament intern de la ciutat i la seva relació amb el 
territori. 

La proposta d’ordenació, finalment, posa l’èmfasi en el tractament específic del Centre 
Històric de la ciutat, doncs la continuació del seu procés de recuperació és un element clau 
per al propers anys. 
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5.1. ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ 

 Criteris 5.1.1.

Els criteris fonamentals en el l’ordenació del sòl urbà que es contemplen en aquest Avanç, i 
que han de servir de guia en l’elaboració del document de POUM, són: 

-  La rehabilitació i dinamització del teixit urbà, per a la seva optimització, amb 
tipologies de l’edificació adequades per als usos residencials i les activitats 
complementàries que li són pròpies, amb la dotació dels espais lliures, 
d’equipaments i dels serveis urbanístics adequats. 

- Focalització de les intervencions urbanes en el Centre Històric, de manera prioritària, 
i en els àmbits dels nuclis originaris dels barris de Mariola, Balàfia, Secà de Sant 
Pere, Pardinyes, Magraners i Bordeta; en els nuclis de Llívia, Sucs i Raimat i en les 
actuacions de promoció pública d’habitatges de mitjans del segle passat. 

- Delimitació d’àrees de recuperació urbana: àmbits de de reestructuració urbana, de 
renovació interior o de rehabilitació intensa; desenvolupats com a sectors de 
planejament derivat o, preferentment, ordenats directament pel POUM. 

- Adaptació de la normativa reguladora als requeriments actuals de les edificacions, 
pel que fa als aspectes tècnics de seguretat, d’eficiència energètica i d’accessibilitat, 
tant pel que fa a les noves edificacions com pel que fa a les edificacions preexistents, 
per facilitar la seva adaptació. 

- Determinació dels nous equipaments de la ciutat amb criteri de suficiència per 
atendre els requeriments previsibles de la població, tan a nivell local com a nivell 
general, procurant una distribució espacial homogènia i amb concreció dels usos 
previstos, de manera específica, pel que fa als equipaments bàsics. 

- Simplificació de la regulació normativa i de les qualificacions destinades a espais 
lliures de zones verdes. Determinació de les noves zones verdes amb criteri de 
distribució espacial homogènia i amb valors estructurants, tot donant compliment de 
les quanties mínimes, 20 m2/100m2st, establertes per la legislació d’urbanisme. 

- Manteniment, amb caràcter general, de la regulació de les zones i dels paràmetres 
bàsics de l’edificació: nombre de plantes, alçada, fondària, ocupacions i 
edificabilitats. 

- Simplificació de les Normes pròpies del POUM, pel que fa a la seva nova redacció i 
mitjançant la segregació d’ordenances reguladores dels aspectes que són propis 
d’aquestes. 

   



 

AVANÇ DEL POUM 
Setembre 2014  

40 

 

 Potencial estimat del sòl urbà  5.1.2.

El potencial dins el sòl urbà previst a partir del càlcul del sòls corresponents a solars no 
edificats o infraedificats, de l’actual sòl urbà no consolidat i del nou sòl urbà resultant de la 
urbanització dels sectors urbanitzables i de sol urbà no consolidat, es recull en la taula 
següent: 

RESIDENCIAL  sòl net sostre residencial sostre altres usos  habitatges

Ha m²st m² hab

Solars no edificats    3.534

Solars infraedificats    2.191

SUNC transformat    501

SUR transformats    4.373

SUC 88 1.308.056 210.172 10.599

SUNC 85 967.204 223.209 8.922

Habitatges buits 3.000

TOTAL    22.521
 

ACTIVITATS sòl net sostre 

Ha m²st

Solars no edificats  210.516  

SUNC transformat  128.294  

SUR transformats  97.994  

SUC 40 436.804

SUNC 3 45.323

TOTAL  482.127  
Quadre 18. Potencial estimat del sòl urbà 

Tant pel que fa al sòl residencial com al sòl d’activitats, es tenen en compte els potencials 
del planejament vigent, tant del sòl urbà consolidat com del no consolidat, doncs no es 
proposen variacions substancials que puguin suposar noves xifres significatives als efectes 
d’aquest Avanç. 

El plànol de proposta 2.1.0, Proposta Àrees de Recuperació Urbana, recull les àrees de 
recuperació urbana previstes als diferents barris de la ciutat, com a punt de partida de la 
delimitació de les àrees específiques d’estudi per concretar les operacions de millora del 
teixit urbà preexistent. 

Aquest document d’Avanç, dins d’un apartat específic, recull també l’anàlisi detallat del 
Centre Històric de Lleida, amb una primera proposta d’àrees d’intervenció urbanística, tal i 
com s’explica més endavant. 
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Il·lustració 7. Proposta Àrees de Recuperació Urbana 
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5.2. ORDENACIÓ DEL SÒL URBANITZABLE 

 Criteris 5.2.1.

A partir de l’alternativa de desenvolupament triada, l’alternativa 3 corresponent a l’escenari 
ponderat, el document d’Avanç proposa l’ordenació dels sòls urbanitzables, residencials i 
d’activitats i serveis, d’acord amb els patrons paramètrics i els models abans esmentats. 

En aquest sentit s’apliquen els següents patrons teòrics als sòls urbanitzables residencials, 
segons corresponguin a sectors de baixa, mitja i alta densitat: 

Patrons teòrics de sectors residencials d’aplicació al sòl urbanitzable 

A B C 

IEB 0,45 m²st/m²s 0,65 m²st/m²s 0,85 m²st/m²s

DENSITAT 35 hab/Ha 50 hab/Ha 65 hab/Ha 

            

Residencial mínim 0,25 m²st/m²s 0,35 m²st/m²s 0,45 m²st/m²s

Altres usos mínim 0,05 m²st/m²s 0,10 m²st/m²s 0,15 m²st/m²s

            

% sostre mínim HPP 30%   30%   30%   
Quadre 19. Patrons teòrics de sectors residencials d’aplicació al sòl urbanitzable 

El patró teòric d’aplicació als sòls urbanitzables d’activitat, no desenvolupats o de nova 
creació, és el següent: 

Patró teòric de sectors d'activitats d’aplicació al sòl urbanitzable 

D 

IEB 0,5 m²st/m²s 

    

Sòl sistemes mínim 45% del sector
Quadre 20. Patró teòric de sectors d'activitats d’aplicació al sòl urbanitzable 

Així es proposen, per als sòls residencials: 

- Model A (baixa densitat) 
- Model B (mitja densitat) 
- Model C (alta densitat) 

I pels sòls d’activitat i serveis: 

- Model D (sector d’activitat) 
- Sector de Serveis (Les Basses) es proposa el manteniment dels paràmetres del 
planejament en tràmit. 

 Model proposat per al desenvolupament dels sectors  5.2.2.

Tal com ja s’ha esmentat en la determinació de les alternatives plantejades, el model 
proposat planteja la racionalització i homogeneïtzació dels sectors, quant a paràmetres de 
desenvolupament, en funció de la seva disposició en el territori i dels teixits urbans i sectors 
urbanitzats confrontants. 
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En relació a l’àmbit sud de la ciutat es planteja la disposició dels patrons de creixement de 
major a menor intensitat, des del centre cap al límit sud definit per la variant Sud, prenent 
aquesta com a límit físic final del creixement de la ciutat. Alhora, es dota als sectors 
confrontants -tot i ser de baixa densitat- del sostre comercial i d’altres usos suficient per 
poder utilitzar les possibilitats que la variant executada posa en joc. 

A l’àmbit nord de la ciutat s’opta per l’agrupació espaial de les intensitats dels sectors 
consolidats, entenent aquest àmbit com el possible territori d’expansió a llarg termini de la 
ciutat. 

Es proposa, doncs, una gradació en la disposició i potència del teixit edificable que permeti 
la correcta sutura entre la ciutat consolidada i els nous creixements. 

La determinació dels sistemes generals es farà amb criteris de mínims per assegurar la seva 
funció estructuradora i amb criteris de flexibilitat per a l’establiment dels sistemes de caràcter 
local.  

Així mateix, les reserves per a sistemes d’equipaments i zones verdes, en compliment dels 
mínims establerts legalment, es plantejarà amb una distribució entre sectors proporcionada i 
viable, tot garantint les reserves necessàries per al desenvolupament de la ciutat, 
complementant el dèficit del sòl consolidat, si fos el cas. 

En l’ordenació dels sectors caldrà concretar una disposició més racional, ordenada i 
homogènia dels sòls de sistemes de zones verdes i equipaments. Al mateix temps, hauran 
de participar en la construcció d’un recorregut verd, d’abast general, que encercla la ciutat. 

Aquesta “Ronda Verda”, que com a criteri inicial es planteja aprofitant els regs i recorreguts 
existents del sòl no urbanitzable, s’aprofitarà de l’estructura i posició perimetral dels sectors 
urbanitzables i s’anirà construint a mida que es vagin consolidant els creixements de la 
ciutat. 

Es contempla, en conseqüència, la vinculació dels sectors a efectuar reserves específiques 
de vialitat i espais lliures, destinats bàsicament als vianants, que tenen caràcter estructurant 
per al creixement de la ciutat. 

La consideració detallada de les infraestructures externes i de connexió necessàries dels 
serveis urbans, es farà amb criteris que assegurin la viabilitat dels sectors i el caràcter 
proporcionat de les inversions en relació als aprofitaments resultants. 

Es garantirà l’aportació de reserves de sòl per a habitatges socials, de protecció i 
dotacionals, de manera proporcionada a la densitat dels sectors, de manera que s’obtingui 
una distribució proporcionda i uniforme sobre el territori, i així, evitar la segregació social. 

Considerar la possibilitat de que part del sòl urbanitzable no desenvolupat -sense 
planejament aprovat i sense gestió efectuada- passi a la modalitat de sòl urbanitzable no 
delimitat, la qual cosa permet modular i deferir en el temps el seu desenvolupament i 
disminuir la càrrega fiscal sobre el sòl no expectant, tot i que caldrà regular de manera 
precisa les condicions per a la seva delimitació. 

En aquest sentit, es planteja que el desenvolupament dels sectors urbanitzables residencials 
no delimitats estigui vinculat, amb caràcter opcional i reglat, a l’execució d’operacions de 
recuperació urbana en el Centre Històric i als nuclis del barris urbans tradicionals, a partir de 
la fixació d’unes condicions de desenvolupament i aprofitament que garanteixin la viabilitat 
econòmica, per sí mateixos, dels àmbits delimitats. 
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La vinculació anterior podria comportar la possibilitat de delimitació avançada en el temps 
previst en el programa d’actuacions i la millora de les condicions de desenvolupament del 
sector urbanitzable, amb increment del sostre edificable i la densitat. 

També es considera la possibilitat de concretar -si es considera convenient i oportú en la 
redacció del POUM- la vinculació a aquestes operacions de recuperació urbana, d’altres 
àmbits urbanitzables i urbans de certa entitat, que tenen la finalitat de creació de nou teixit 
residencial i que no s’han desenvolupat. 

 Propostes concretes en l’ordenació del sòl urbanitzable 5.2.3.

- Transformació de dos sectors previstos pel planejament vigent, un d’activitat logístiques 
(SUR 17) i un altre d’infraestructures (SUR 36), com a nous sectors residencials. 

- Creació d’un nou sector residencial, confrontant als SURs 12 i 36, per ajust del sòl 
urbanitzable al traçat executat per la variant Sud. 

- Sustitució de part dels sectors residencials previstos a Sucs per un nou sector al sud del 
nucli. 

- El sectors industrials de caràcter local es complementen amb un sector de nova creació, 
d’ampliació del polígon industrial El Segre, de 84 ha. 

- Es manté la implantació prevista del nou sector d’activitat econòmica d’interès territorial 
de Torreblanca, de 703 ha. 

- S’inclou el sector de serveis, esport i lleure de Les Basses, per a possibilitar el 
desenvolupament del parc territorial d’acord amb el planejament urbanístic en tràmit. 

- Es mantenen i consoliden els desenvolupaments previstos als sectors de l’Estació, 
Gardeny i La Caparrella. 

 Potencial estimat del sòl urbanitzable  5.2.4.

El potencial del sòl urbanitzable calculat a partir de l’aplicació dels nous patrons previstos i 
de les propostes concretes d’ordenació, es recull en la taula següent: 

 Superfície Sostre Habitatges

RESIDENCIAL 5.010.265 3.164.099 24.357

ACTIVITATS ECONÒMIQUES 8.590.524 4.295.262 

SERVEIS 271.100 20.000 
Quadre 21. Potencial estimat del sòl urbanitzable 

La proposta comporta l’increment del sòl urbanitzable actual en 840 ha, que corresponen 
majoritàriament, als nous sectors d’activitats, amb 744 ha, i la resta als sectors residencials, 
93 ha, i a l’únic sector de serveis i de lleure ja previst a Les Basses, de 27 ha. 

El plànol 2.2.0, Proposta Sectors urbanitzables, recull gràficament aquestes determinacions. 
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Il·lustració 8. Proposta Sectors urbanitzables 
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5.3. DELIMITACIÓ DELS SECTORS URBANITZABLES 

Sobre la proposta de desenvolupament, que quantifica els aprofitaments proposats, 
s’assagen diverses alternatives de delimitació dels sectors urbanitzables residencials i dels 
d’activitats econòmiques i de serveis. 

 Opcions de delimitació dels sectors residencials 5.3.1.

Opció A, equivalència amb el planejament vigent. 

Sectors Delimitats: SUR 4, SUR 19A, SUD ARE, SUR 14, SUR 17, SUR 19B, SUR 21, 
SUR 31, SUR 1, SUR 7, SUR 10, SUR 15 i SUR 24. 

Sectors No Delimitats: SUR 20, SUR 18, SUR 25, SUR 36, SUR 16, SUR 22, SUR 26, SUR 
29, SUR 30, SUR 32 i nou sector R 4 (entre variant Sud i SUR 36). 

Opció B, delimitació del sectors que tenen el Pla parcial aprovat i vigent. 

Sectors Delimitats: SUR 4, SUR 19A, SUD ARE, SUR 21, SUR 31 i SUR 1. 

Sectors No Delimitats: SUR 20, SUR 14, SUR 17, SUR 18, SUR  19B, SUR 25, SUR 36, 
SUR 7, SUR 10, SUR 15, SUR 16, SUR 22, SUR 24, SUR 26, SUR 
29, SUR 30, SUR 32 i nou sector R 4 (entre variant Sud i SUR 36). 

Opció C, sectors actualment delimitats, amb la reparcel.lació aprovada i sectors amb 
centralitat i valor estructurant respecte al sòl urbà. 

Sectors Delimitats: SUR 4, SUD ARE, SUR 21 i SUR 31. 

Sectors No Delimitats: SUR 14, SUR 17, SUR 18, SUR 19A, SUR 19B, SUR 20, SUR 25, 
SUR 36, SUR 1, SUR 7, SUR 10, SUR 15, SUR 16, SUR 22, SUR 
24, SUR 26, SUR 29, SUR 30, SUR 32, i nou sector R 4 (entre 
variant Sud i SUR 36). 

El quadre resum comparatiu de superfícies de sectors, sostre i habitatges, de les tres 
alternatives estudiades és el següent: 

  Nombre Superfície Sostre Habitatges   

Opció A  Equivalència planejament vigent 

SUD 13 2.992.724 2.049.718 15.747 

SUND   2.017.541 1.114.380 8.610   

 

Opció B  Sectors delimitats amb pla parcial aprovat i vigent 

SUD 6 1.402.623 1.125.532 8.617 

SUND   3.607.643 2.038.567 15.740   

Opció C. PROPOSTA: Sectors amb reparcel.lació aprovada i centralitat 

SUD 4 915.075 738.316 5.652 
SUND   4.095.191 2.425.783 18.705   

Quadre 22. Resum comparatiu alternatives delimitació sectors residencials 
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A partir de les previsons de desenvolupament demogràfic, en relació amb els resultats 
obtinguts per cadascuna de les tres opcions estudiades, l’Avanç opta com a proposta més 
adequada per l’opció C, donat el suficient potencial del sòl urbà que encara no s’ha 
materialitzat, donat que es prioritza el desenvolupament dels terrenys que ja estan 
urbanitzats per davant de la ocupació de nou sòl lliure i donat que la delimitació dels sectors 
-i el corresponent desenvolupament urbanístic de nou sòl- ha de comportar la 
corresponsabilització en  la recuperació i rehabilitació urbanística del teixit edificat. 

 L’opció C escollida es justifica, doncs, per la innecessarietat del desenvolupament immediat 
del sòl urbanitzable i per dotar de la major implicació possible dels nous creixements 
residencials a les operacions de recuperació urbana, mitjançant la vinculació de la possible 
delimitació dels sectors a actuacions urbanístiques concretes de reestructuració urbana, de 
renovació interior o de rehabilitació intensa, determinades pel POUM.  

En aquest sentit, caldrà establir normativament les regles precises que determinen la 
vinculació dels sectors en diferent règim de sòl, i la concreció de la programació/agenda del 
desenvolupament urbanístic, amb caràcter estratègic. 

La proposta escollida comporta el canvi de 164,28 ha de sòl actualment delimitat a sòl 
urbanitzable no delimitat, que corresponen a 7.959 habitatges potencials. 

 Opcions de delimitació dels sectors d’activitats econòmiques 5.3.2.

Opció A Equivalència amb el planejament vigent: 

Sectors Delimitats: SUR 35 
Sectors No Delimitats: SUR 27, SUR 41, Nou sector A 2 (Les Canals) i sector Torreblanca 

Opció B Sectors amb proximitat urbana 

Aquesta alternativa delimita, quant a les previsions del sector de Torreblanca, la part de 
sector actualment en tràmit de modificació puntual de planejament per classificar-lo com a 
sòl urbanitzable. 

Sectors Delimitats: SUR 35, SUR 27, SUR 4, nou sector A 2 (Les Canals) i Primera fase 
Torreblanca 

Sectors No Delimitats: SUR 27, SUR 41, Nou sector A 2 i sector Torreblanca 

El quadre resum comparatiu de superfícies de sectors i sostre de les dues alternatives 
estudiades és el següent: 

  Nombre Superfície Sostre   

Opció A  Equivalència classificació del planejament vigent 

SU*  3.974.703 2.270.635  

SUD 1 362.893 181.447 

SUND   8.227.631 4.113.816   

Opció B  Delimitació del sectors per proximitat urbana 

SU*  3.974.703 2.270.635  

SUD 5 2.992.223 1.496.111 

SUND   5.598.302 2.799.151   

(*) Les superfícies del sòl urbà s’anoten als efectes de referència 
Quadre 23. Resum comparatiu alternatives delimitació sectors d’activitats econòmiques 
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Pel que fa al sòl d’activitat econòmica, l’anàlisi de necessitats ha determinat que les 
possibilitats de delimitació del sòl urbanitzable, necessari per garantir el desenvolupament 
de les activitats tingui dues vessants molt diferenciades. 

D’una banda, haurà de donar resposta a la demanda del creixement de caràcter local, 
conseqüència de la pròpia dinàmica de la ciutat Lleida i el territori immediat. D’altra banda, la 
corresponent a la necessitat d’una actuació d’abast territorial, que incorpori la reserva de 
sòls necessaris per tal possibilitar una potent implantació de caràcter estratègic, que 
esdevingui el motor de la dinamització industrial del conjunt del territori. 

Aquesta implantació haurà de servir, a més, com a reforç de la polaritat productiva que, sens 
dubte, suposarà el binomi Torreblanca-Gardeny i haurà d’anar vinculada a la potenciació i 
utilització de l’aeroport com a facilitador del moviment de mercaderies. 

És en aquest sentit que cal entendre les dues opcions estudiades com un marc de 
referència per tal de poder concretar finalment la proposta de delimitació del sòl destinats a 
les activitats productives. És a dir, l’Avanç es mou entre un màxim i un mínim en relació a la 
possible delimitació del sòls d’activitat econòmica, per concretar en l’aprovació incial del 
POUM. 

 Opcions de delimitació dels sectors de serveis 5.3.3.

La proposta d’Avanç planteja la delimitació d’un únic sector, que correspon amb el 
desenvolupament del sector urbanitzable de les Basses. 

    Nombre  Superfície  Sostre 

Opció única 
SUD 1 271.100 20.000 

Quadre 24. Delimitació sectors de serveis 

Els plànols de la sèrie 1.1.0, Sectors SUD-SUND residencials, i els de la sèrie 1.2.0, Sectors 
SUD-SUND activitat econòmica, recullen les determinacions gràfiques corresponents a les 
diverses opcions esmentades. 
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Il·lustració 9. Delimitació sectors residencials 
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Il·lustració 10. Delimitació sectors activitats econòmiques 
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5.4. ORDENACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE 

 Criteris 5.4.1.

El plànol 2.3.0, Proposta Sòl no urbanitzable, grafia l’ordenació urbanística d’aquesta classe 
de sòl recollint les quatre categories que l’Avanç proposa, amb les superfícies resultants 
següents: 

sòl no urbanitzable  sòl (Ha)  %

Rural ordinari   7.122 39%

Entorn agrícola   6.384 35%

Protecció ambiental general 3.956 22%

Protecció ambiental local 585 3%

Total    18.048 100% 
Il·lustració 11. Superfícies del sòl no urbanitzable 

Amb caràcter general la ordenació del sòl no urbanitzable s’adapta a la regulació detallada 
que efectua la legislació d’urbanisme en relació aquesta classe de sòl.  

De manera coherent, el POUM replantejarà els paràmetres limitadors de l’actual normativa 
reguladora que deriven de la interpretació de la legislació urbanística de l’any 1990 i que, 
actualment i amb l’aplicació del nou marc legal, resulten inadequats i innecessaris. 

El sòl Rural ordinari correspon als terrenys no urbanitzables on es concreta la seva 
preservació del desenvolupament urbà amb l’admissió d’usos, el més amplia possible, 
d’acord amb la Llei d’urbanisme. 

El sòl d’Entorn agrícola correspon als terrenys amb ús preferent agrícola i ramader, sobre 
els quals es pretén la potenciació de l’economia i la producció primària. Són àrees d’ajut 
prioritari a l’activitat agrícola i ramadera i sobre les quals es contempla el possible 
desenvolupament de Parcs Agraris. Com a conseqüència de la seva proximitat al sol urbà, 
té un alt valor afegit per a usos agraris de proximitat i per als usos complementaris de 
caràcter ambiental, educatiu i de lleure de la població. 

El sòl de protecció ambiental de caràcter general recull els sòls amb proteccions provinents 
de la legislació sectorial, Xarxa Natura 2000 i Pla d’Espais d’Interès Natural, i els 
corresponents als sòls amb protecció especial del Pla Territorial Parcial de Ponent (Terres 
de Lleida). 

El sòl de protecció ambiental de caràcter local és el proposat pel planejament urbanísitc a 
través dels estudis ambientals corresponents i d’abast municipal. En el plànol es grafien els 
terrenys qualificats pel planejament vigent, amb el benentès que caldrà revisar-los segons 
els nous criteris ambientals que s’adoptin en l’avalució ambiental del POUM. Són àmbits 
d’ajut prioritari a les activitats que aporten o reforcen els valors ambientals que poseeixen. 

Una proposta de l’ordenació que resulta clau en relació al sòl no urbanitzable és la 
potenciació del riu Segre com un element d’infraestructura territorial, clau en la vertebració 
del territori, com un sistema general de comunicacions i  d’espais lliures, per a usos 
esportius i de lleure. 

L’ordenació del sòl no urbanitzable passa també per reforçar l’estructura de la xarxa de 
camins i vies de caràcter territorial, juntament amb el cursos d’aigua naturals i els dels regs, 
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per tal de potenciar el seu valor de connexió i de lligam entre els diferents àmbits amb 
interès ambiental. 

En el sòl no urbanitzable existeixen implantacions d’activitats industrials i parcel·lacions 
consolidades de caràcter residencial que han estat establertes històricament sense les 
corresponents autoritzacions. Actualment, aquestes implantacions es troben en una situació 
jurídica de fora d’ordenació que comporta la impossibilitat d’adequar la seva situació 
urbanística. En el marc de la redacció del POUM es determinaran les condicions que 
possibilitin la normalització urbanística de les implantacions  industrials i residencials que, 
per la seva important dimensió i pel grau elevat de consolidació, resulten rellevants en el 
territori, comporten afectacions al mediambient, a l’entorn agrícola i al paisatge o presenten 
dèficits d’infraestructures i de serveis urbanísitcs i que, per tant, es considera convenient 
adequar. 

L’elaboració del Catàleg de les masies i cases rurals i altres construccions en el sòl no 
urbanitzable, es realitzarà amb criteris selectius, d’acord amb la legislació urbanística, en 
funció dels valors arquitectònics, històrics, paisatgístics, mediambientals o socials que 
presenten les edificacions, per garantir i facilitar l’ocupació i els usos concrets del territori. El 
POUM fixarà aquests criteris amb caràcter el més objectiu possible, per tal de garantir la 
incorporació al Catàleg de les construccions que presenten determinats valors i, alhora, fixar 
les condicions per a les posteriors incorporacions d’altres elements que les acreditin.
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 Esquema de la regulació 5.4.2.

La regulació detallada del sòl no urbanitzable, es planteja d’acord amb els usos previstos per 
la legislació urbanística vigent, d’acord amb el quadre següent: 

Construccions preexistents R
U

R
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L
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Reconstruir i rehabilitar masies i cases rurals    2  1

Reconstruir i rehabilitar altres construccions (arquit. i històriques)   2  1

Rehabilitar construc. rurals en desús (correcció ambiental i paisatg.)   2 1

Actuacions específiques d'interès públic (en medi rural)  

Activitats col·lectives de caràcter esportiu    2 1

Activitats col·lectives de caràcter cultural    2 1

Activitats col·lectives d'educació en el lleure    2 1

Activitats col·lectives d'esbarjo     2 1

Equip. i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans    2   

Infraestructures d'accessibilitat    2   

Instal·lacions de telecomunicacions      

Instal·lacions d'infraestructura hidràulica general      

Xarxes de subministrament d'energia elèctrica      

Xarxes d'abastament i subministrament d'aigua      

Xarxes de sanejament      

Tractament de residus      

Producció d'energia a partir de fonts renovables      

Instal·lacions ambientals d'interès públic   2 1

Noves construccions 

Construccions pròpies d'una activitat agrícola   2 1

Construccions pròpies d'una activitat ramadera      

Construccions pròpies d'una explotació de recursos naturals      

Instal·lacions de selecció de productes activitats extractives      

 Instal·lacions de 1er tractament de productes activitats extractives   

Construccions pròpies d'una activitat rústica, en general.      

Habitatge familiar associat a les activitats pròpies      

Allotjament treballadors temporers associat a les activitats pròpies      

Estacions subministrament carburants i serveis a la xarxa viaria      

Construccions i instal·lacions vinculades a l'obra pública      

Construccions activitats de càmping      

Constr. aparcament de caravanes, autocaravanes i remolcs tenda       

Construccions auxiliars destinades a turisme rural    2   
Quadre 25. Regulació del sòl no urbanitzable 

*1: Si l’activitat, instal·lació o construcció resulta compatible amb els valors ambientals específics a preservar. 
*2: Construccions i actuacions específiques d’usos a potenciar. 
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Il·lustració 12. Proposta sòl no urbanitzable 

 
  



 

AVANÇ DEL POUM 
Setembre 2014  

55 

 

5.5. LA MOBILITAT I LA CONNECTIVITAT 

Són objectius del Pla d’ordenació urbanística municipal, amb concordança amb el Pla de 
moblitat urbana aprovat, el disseny d’una xarxa viària que contempli la priorització del 
transport públic; completar l’estructura de carrils bici i d’aparcament de bicicletes per tal de 
facilitar l’increment i normalització del transport amb bicicleta; ordenar l’estrucura viària de 
manera que suposi una la millora de la circulació del vehicle privat i l’aparcament i, alhora, 
comporti l’alliberament de circulació rodada de la part central de la ciutat, aconseguint de 
manera progressiva l’increment de la vianalització del centre de la ciutat i d’alguns vials 
d’interconnexió entre barris, mitjançant la creació d’àrees exclusives de vianants, zones 
preferents de vianants, zones 30 i altres similars. 

La definició, compleció i finalització de les Rondes viàries de la ciutat ha de servir per a la 
millora de la mobilitat general i, en conseqüència, de la connectivitat entre els diferents 
barris. 

Des d’un punt de vista de la vialitat rodada, la potenciació de la segona ronda, definida pel 
passeig Gran Passeig de Ronda, l’LL-11 i el carrer del Príncep de Viana –amb la possibilitat 
de desdoblar-se en una anella viària d’un sentit per carrer amb Baró de Maials- ha d’ajudar a 
pacificar el centre de la ciutat i iniciar la transformació de la primera Ronda -avinguda de 
Prat de la Riba, avinguda de Balmes, rambla d’Aragó, avinguda de Madrid, rambla de Ferran 
i la continuació del passeig Segon Passeig de Ronda- adoptant una secció que comporti un 
recorregut més amable i preferent per als vianants. 

Tot i això, resulta fonamental la concreció i definició de les reserves de la Ronda exterior per 
tal de garantir la correcta distribució del trànsit local. En aquest sentit es defineix una nova 
reserva per a la Ronda com a continuació de l’LL-11 que connecta, mitjançant la reserva 
preexistent paral·lela a l’AVE i la situada al nord del Turó de Gardeny, amb el passeig de 
l’Onze de Setembre.  

Aquesta anella, a part del seu valor funcional immediat, formaria part de la possible ronda 
perimetral externa de la ciutat, a llarg termini, tal com s’ha explicat en la descripció de 
l’Escenari 2 de les “Alternatives de desenvolupament urbanístic” de l’apartat 3, anterior. 

Com a criteri general es considera que l’obtenció i/o urbanització del viari estructurant serà 
objecte de la seva inclusió en sectors o polígons urbanístics sempre que sigui possible i no 
comprometi la viabilitat econòmica de les actuacions. La resta caldrà preveure-la per 
finançament propi per part de les administracions. 

La remodelació d’alguns enllaços i trams de vials estructurants conflictius i la concreció de 
nous vials estructurants interns, com el previst de connexió amb la carretera de Corbins o la 
nova Ronda sud de Sucs, completen els objectius i determinacions en relació al sistema viari 
principal. 

El Pla efectua la reserva de sòl del conjunt de les infraestructures territorials determinades 
pel Pla Territorial de Ponent (Terres de Lleida) i, específicament, les corresponents a la 
prolongació oest de la variant Sud, la connexió de llevant de l’autopista AP-2 amb la 
carretera C-13, l’Eix Tranversal Ferroviari i la connexió de la xarxa ferroviària amb l’aeroport 
de Lleida-Alguaire. 
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 Ordenació de l’estructura viària rodada principal 5.5.1.

El plànol 2.4.0, Proposta vialitat, concreta gràficament la proposta d’estructura viària 
principal. 

Es pretén potenciar i completar la segona ronda de la ciutat -amb la possibilitat de reforçar-la 
mitjançant el desdoblament viari a Pardinyes- i completar la ronda urbana més externa, amb 
la prolongació de l’LL-11, mitjançant viaducte, fins enllaçar al vial paral·lel de la línia del tren 
d’alta velocitat, al sud-oest de Gardeny, i efectuar el seu tancament pel nord-oest del turó, 
fins enllaçar amb la prolongació d’Onze de Setembre. 

D’aquesta manera el Turó de Gardeny queda perfectament integrat en l’estructura viaria 
urbana de la ciutat i s’allibera de la pressió circulatòria l’antiga carretera de Saragossa, 
especialment en l’encreuament amb el Segon Passeig de Ronda. 

Es grafia també un nou vial estructurant intern de connexió amb la carretera de Corbins i es 
concreten els enllaços i nusos viaris o parts de la trama viària conflictius i on caldrà repensar 
i estudiar les seccions o solucions viàries adients. 

Es grafia així mateix el traçat aprovat per a la continuació de la variant Sud i la connexió de 
llevant de l’autopista AP-2 amb la carretera C-13, perquè així ho determina el Pla Territorial 
Parcial de Ponent (Terres de Lleida). 

En funció de la solució adoptada finalment pel  Ministeri de Foment pel que fa a l’enllaç de la 
Autovia A-14, de Lleida a la Val d’Aran, amb la Autovia A-2, dins del terme municipal de 
Lleida, el POUM establirà la reserva de sòl necessari per a la construcció d’un vial de 
connexió directa d’aquest enllaç amb la ciutat. 

El POUM ha d’establir una visió estructurada de la resta de la xarxa viària territorial, 
expressada també mitjançant la regulació normativa, per tal de potenciar i reforçar 
determinades xarxes de camins i vies rodades de caràcter territorial. 

En el plànol es proposen: 

- Vies urbanes principals proposades 

- Previsions de connexió 

- Punts d’anàlisi 

- Seccions d’anàlisi 

I es reconeixen: 

- Vies de comunicació territorial 

- Vies urbanes principals 
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Il·lustració 13. Proposta vialitat 
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 Ordenació de l’estructura viària de vianants. Creació de la Ronda Verda 5.5.2.

Es proposa la definició d’una Ronda Verda, perimetral de la ciutat, que permeti el recorregut 
preferentment de vianants, de bicicletes i d’altres mitjans sense motor, amb funcions de 
comunicació i de caràcter lúdic i esportiu. 

El traçat, estudiat a nivell previ, permet incrementar la interconnexió dels barris que es 
troben en el perímetre de la ciutat, estructurar amb més qualitat el sòl urbà -connectant 
parcs, jardins,  equipaments i altres vials de vianants-, establir una adequada relació física i 
funcional entre la part urbana consolidada, el sòl no urbanitzat i la xarxa de recorreguts 
externs, potenciant la relació Horta-Ciutat. 

Aquest recorregut pot estructurar, alhora, xarxes de serveis tècnics com ara la de regs 
d’espais públics, dipòsits i basses de recollida d’aigües pluvials i de desguàs. 

En conseqüència, aquest itinerari verd, amb caràcter d’eix vertebrador de la ciutat dels 
vianants, assolirà funcions lúdiques, esportives, de connexió i alhora d’estructuració i 
infraestructura general. 

Com a criteri inicial es planteja per a l’obtenció i/o urbanització de l’itinerari verd de ronda la 
seva inclusió en sectors o polígons urbanístics, sempre que sigui possible, o la incorporació 
de sòls urbans de sistemes d’equipaments i zones verdes ja urbanitzats. 

L’obtenció de la resta de sòls caldrà preveure-la mitjançant finançament propi de 
l’administració. Dins d’aquest trobem, majoritàriament, sòl situats en el no urbanitzable, que 
reutilitzen camins i recorreguts ja preexistents. 

Aquesta Ronda Verda es completa amb la proposta d’una xarxa de interconnexions amb el 
sòl urbà -que comportarà la redefinició de les seccions viàries dels carrers proposats- i amb 
el sòl no urbanitzable, amb itineraris d’entroncament amb la xarxa de camins preexistents. 

L’estructura de la xarxa de recorreguts preferentment de vianants s’ha de determinar, cap a 
l’interior urbà, atenent criteris d’ordenació racional de la ciutat, de funcionalitat i màxima 
isotropia, en qualsevol cas, però, prioritzant els recorreguts que faciliten els accessos als 
centres educatius, als equipaments esportius, als centres assistencials i als espais lliures de 
zones verdes. 

La xarxa dels recorreguts territorials, s’ha de concretar atenent criteris de funcionalitat, 
mitjançant le formació de circuits que interconnecten els espais amb valors ambientals i els 
equipaments que estiguin emplaçats en el sòl no urbanitzable. 

El plànol 2.5.0, Ronda Verda, grafia la proposta d’itinerari de la ronda verda de la ciutat, com 
a circuït circular, perimetral, complet i tancat, formant un cordó continu i amb pendents 
suaus.  

La seva longitud prevista és de 16-18 km i és de caràcter exclusivament de vianants, pensat 
per poder passejar, caminar, córrer i compatible circulació mitjans mecànics a poca velocitat. 

La seva secció, que caldrà acabar de definir i concretar amb un tractament formal unitari que 
identifica el recorregut, es preveu d’amplada variable en funció de l’indret, però sempre 
garantint una amplada mínima formada per una part de paviment tou i altra de dur (2,50 m + 
2,50 m, per exemple), arbrada i amb mobiliari urbà: bancs, papereres, fonts, i il·luminació. 
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Il·lustració 14. Ronda Verda 
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5.6. ORDENACIÓ CENTRE HISTÒRIC. PROPOSTES ESPECÍFIQUES 

Les propostes d’ordenació del Centre Històric s’organitzen en dos apartats comprensius, 
que estan interrelacionats en els seus objectius i la concreció de les propostes: La 
determinació d’Àrees d’intervenció urbanística i les propostes de millora de l’accessibilitat.  

A partir de la presa de dades camp sobre l’estat de les edificacions, els usos actuals de tot 
l’àmbit del Centre Històric de Lleida al voltant del Turó de la Seu i dels àmbits de la resta de 
nuclis històrics del municipi amb edificacions construïdes entre les dècades dels 60 i 70, i del 
seu anàlisi –recollit en el plànols d’informació de l’Avanç de POUM- s’han delimitat, amb 
caràcter general, els àmbits de recuperació urbana dins els teixits més antics del municipi. 

En aquest sentit cal fer esment que una de les àrees on s’ha fet palesa la necessitat d’un 
estudi acurat en relació a la rehabilitació i remodelació del teixit urbà ha estat el Centre 
Històric de la ciutat, on l’objectiu del POUM és aconseguir l’equilibri entre el manteniment del 
seu caràcter -els seus valors patrimonials i de centralitat-, i la recuperació de les condicions 
d’accessibilitat i salubritat necessàries per fer que aquesta part de la ciutat sigui tan o més 
competitiva i atractiva per a la residència i per altres activitats compatibles i 
complementàries, com altres àrees residencials i de serveis. 

És per aquest motiu que el document d’Avanç incorpora ja un primer anàlisi més detallat del 
Centre i la definició, a nivell de proposta, de determinades àrees d’intervenció urbanística i 
de possibles actuacions-ordenacions dins el Centre Històric. 

El document final de POUM haurà de concretar aprofitaments i càrregues, sistema 
d’actuació, viabilitat econòmica i mecanismes de gestió que garanteixin el seu 
desenvolupament.  

Preferentment, el Pla també concretarà l’ordenació detallada dels àmbits per tal de facilitar la 
seva execució, sens perjudici que simultàniament o posteriorment es puguin considerar 
altres alternatives d’ordenació mitjançant els instruments de planejament derivat que 
corresponguin. 

Les propostes d’ordenació urbanística de millora de l’accessibilitat, diferencien un conjunt 
d’intervencions referides a reforçar l’estructura de la vialitat dels vianants i un altre conjunt 
d’actuacions, que de manera complementaria amb les anteriors, completen o reforcen 
l’accesibilitat rodada a l’interior del nucli. 
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 Proposta d’Àrees d’Intervenció Urbanística 5.6.1.

El plànol 4.1.0, Proposta Àrees d’Intervenció Urbanística, recull les diverses àrees 
d’intervenció previstes sobre el Centre Històric. 

S’assenyala el Turó de la Seu perquè la continuació de les seves actuacions han de ser 
considerades en el marc del desenvolupament del Centre Històric i el global de la ciutat. 

En el teixit consolidat del Centre, la determinació de cadascuna de les àres d’intervenció i de 
la seva tipologia, s’ha obtingut a partir de la consideració de 6 variables que, de manera 
decisiva, configuren la problemàtica urbanística del Centre Històric de la ciutat.  

La consideració d’aquestes variables ha comportat l’elaboració dels plànols d’anàlisi 
següents: 

1. Estat deficient de l’edificació 

2. Ús inadequat de la planta baixa 

3. Ús impropi de les plantes pisos 

4. Dificultats geomètriques de la parcel·lació 

5. Intensitat d’edificació elevada 

6. Dificultats topogràfiques 

Del creuament, per superposició gràfica, de resultats dels anteriors plànols d’anàlisi és 
poden determinar àrees amb característiques homogènies i, per tant, amb problemàtiques 
similars i que requereixen actuacions urbanístiques de conjunt. 

L’Avanç determina tres tipus d’àrees que corresponen a tres nivells d’intervenció: 

- Àrees de reestructuració  (1 a 6) 

- Àrees de renovació interior  (1, 4, 6) 

- Àrees de rehabilitació intensa  (1, 5) 

Les “Àrees de reestructuració” són àmbits que requereixen una actuació de major intensitat, 
on la renovació de l’edificació ha d’anar acompanyada de canvis en l’estructura urbana i, en 
determinats casos, en la tipologia de les edificacions.  

Són les resultants de la intersecció de les 6 variables d’anàlisi. És a dir, pateixen d’un estat 
d’edificació deficient, un ús inadequat de la planta baixa, un ús impropi de les plantes pisos, 
de dificultats geomètriques de la parcel·lació, d’una intensitat elevada de l’edificació i de 
dificultats topogràfiques per a la seva correcta connectivitat i accessibilitat. 

Les “Àrees de renovació interior” són el resultat de la superposició de les parcel·les amb un 
estat deficient de l’edificació, amb dificultats geomètriques de la parcel·lació i amb dificultats 
topogràfiques.  

Són àmbits que requereixen d’intervencions de grau mitjà, amb renovació del teixit edificat, 
amb obertura o ampliació puntual d’espais lliures d’edificació i amb noves composicions 
volumètriques dels edificis, que comportin un notable increment de la qualitat residencial. 

Les “Àrees de rehabilitació intensa”, són el resultat de la superposició dels sòls amb un estat 
deficient de l’edificació i una intensitat d’edificació elevada. 
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Aquests àmbits han de ser objecte d’un tractament integrat que permeti la rehabilitació del 
conjunt de les edificacions, sense necessitat de canvis substancials en la forma urbana o la 
ordenació de l’edificació. 

Es considera que cadascuna d’aquestes intervencions, per la seva situació estratègica, 
comportarà un efecte difusor sobre el teixits de l’entorn, tal com s’ha constatat fins ara.  

A partir d’aquesta metodologia, el document d’Avanç planteja les àrees d’intervenció 
urbanística següents: 

Àmbits de reestructuració urbana: 

 Entorn del Principal 

 Entorn del Bloc del Seminari 

 Entorn del Mercat del Pla 

Aquest àmbits de reestructuració urbana són coincidents amb operacions lligades a la 
previsió de nous eixos viaris –rodats i de vianants- estructurants del Centre Històric. Sobre 
algun d’aquests àmbits ja s’ha iniciat l’elaboració d’alternatives d’ordenació viària que 
comporten, com a conseqüència lògica, un primer estudi sobre la disposició i 
característiques dels sòls edificables. 

En aquest sentit, a l’esquema d’ordenació viària corresponent al nou eix Galera-Companyia, 
que s’adjunta a continuació, es mostra una primera ordenació preliminar de l’entorn 
corresponent al Mercat del Pla, amb valor il·lustratiu del tipus d’intervencions proposades. 

Àmbits de renovació interior: 

 Entorn de la Panera 

 Entorn de Boters – Plaça del Dipòsit 

 Entorn del darrera del Roser 

 Entorn del Mercat de Santa Teresa 

 Entorn del darrera de l’església de Sant Joan 

 Entorn del carrer de la Parra – carrer de la Botera 

 Entorn del carrer Bafart 

 Entorn de l’església del Carme 

 Entorn de l’Estació – Princep de Viana (UA 4 del PMU) 

 Entorn del carrer de Vila Antonia – carrer del Riu (UA 82) 

Àmbits de rehabilitació intensa: 

 Entorn del carrer de la Cotxera – carrer Boters 

 Entorn del carrer Sant Antoni - Germanetes – Rastro 

 Entorn del carrer Sant Antoni – Ballester – Correu Vell 

 Entorn del carrer Sant Antoni – Plateria - Carmelites   

 Entorn del carrer Major - Caldereries 

 Entorn del carrer Major – Cavallers - Paeria 

 Entorn del carrer del Cardenal Remolins 
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Actuacions puntuals de connexió: 

En el plànol s’han indicat tres propostes d’intervenció puntual d’obertura de vialitat, encara 
que sigui de forma integrada en l’edificació privada, que tenen per objecte la connexió visual 
i/o viària d’accés als vianants, amb l’objectiu de permeabilitzar aquests tres indrets i millorar 
la qualitat del teixit edificat. 

 Darrera de Sant Llorenç 

 Prolongació carrer de Ballester 

 Obertura del Clot de les Monges 
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Il·lustració 15. Proposta Àrees d’Intervenció Urbanística 
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Un exemple de reestructuració urbana 

L’esquema següent mostra, amb caràcter merament il·lustratiu, un exemple d’intervenció de 
reestructuració urbana que correspon a l’entorn del Mercat del Pla. 

 

Il·lustració 16. Exemple d’intervenció de reestructuració urbana 

L’actuació es correspon amb la creació d’un nou eix estructurant secundari que uniria els 
carrers Tallada/Boters-Galera-Companyia-Seminari. 

Aquesta operació procura una correcta accessibilitat en aquest àmbit, renovant part de teixit 
residencial a partir de l’ampliació de la secció viària, però respectant la traça i el “gra” de les 
illes històriques de la zona. 

La formalització del nou eix Galera-Companyia millora, a més, l’actual encreuament 
d’aquests dos carrers amb el de Cavallers i garanteix l’ús per a vianants d’aquest darrer, 
com a eix estructurant de la xarxa de vianants. 

Aquesta operació caldria que anés acompanyada d’operacions d’esponjament del teixit 
residencial com a conseqüència d’actuacions de microcirurgia urbana de dotació d’espai 
lliure i accés al teixit residencial, com poden ser la reorganització del carrer de Gairoles i la 
del carrer de Sant Andreu. 

Aquesta proposta faria possible servir correctament el cul de sac del carrer de Gairoles, tant 
des d’un punt de vista viari com de vianants, i replantejar alhora les seves alineacions, 
aconseguint una nova comunicació de vianants –continuació del carrer Maranyosa- i un 
millor entroncament del carrer Sant Andreu amb el de Sant Martí. 
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Alhora, facilitaria la creació d’una plaça pública al final de Sant Andreu, amb una 
comunicació de vianants a cota amb la plaça dels Gramàtics, la qual cosa posaria en valor el 
Mercat del Pla, recentment restaurat i en funcionament per a l’activitat comercial.  

Aquesta comunicació, que es preveu en PB de la nova edificació plantejada, milloraria 
l’existent a través del carrer de la Suda, que es troba a una cota superior de l’esmentada 
plaça. 

Un exemple de renovació interior 

Els esquemes següents mostren, amb caràcter merament il·lustratiu, el tipus d’intervenció de 
renovació interior que correspon a algunes de les propostes d’ordenació de l’entorn Boters - 
plaça del Dipòsit. 

En la proposta es plantegen ajustos d’alineacions, alçades d’edificació, habitatges 
preexistents, dotacions d’aparcament i, fins i tot, possibles distribucions de les edificacions, 
per tal de  poder valorar les possibilitats reals de l’àmbit d’estudi. 

 

Il·lustració 17. Exemple d’intervenció de renovació interior (a) 
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Il·lustració 18. Exemple d’intervenció de renovació interior (b) 
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 Proposta sobre l’accessibilitat 5.6.2.

El document d’Avanç analitza les zones i les parcel·les del Centre amb dèficits i/o problemes 
en la seva accessibilitat rodada i a peu, per establir els criteris d’ordenació de la proposta 
relativa a la vialitat, on es considera, també, la posició dels elements d’interès patrimonial, la 
distribució dels espais lliures i dels equipaments i la situació de les dotacions d’aparcament, 
públic i privat, per fer més efectiva la proposta. 

 

 

Il·lustració 19 Espais públics actuals de vialitat al Centre Històric (part) 

 

Vialitat de vianants 

La vialitat de vianants s’estructura segons una malla interna reticular, recolzada sobre 
l’estructura viària perimetral del centre, articulada a través d’uns vials principals i uns altres 
de  secundaris, on seran determinants les característiques materials de la seva urbanització. 

Per bastir aquesta estructura es proposa la creació d’un nou recorregut de vianants que, 
partint des del carrer de Sant Antoni i a través del carrer de Ballester i del carrer dels 
Obradors, recorre el Convent de Santa Teresa i els darreres de la Catedral, per enllaçar amb 
el Roser i el carrer de la Costa del Jan i, des d’aquí, mitjançant un remuntador mecànic, 
accedir a un nou recorregut fins a la Seu Vella a través de la Llengua de la Serp. 

A tall d’il·lustració dels estudis efectuats, per a la formació d’aquest nou eix es proposa una 
nova passarel·la de vianants, suspesa al mur de darrera la Catedral, com a prolongació 
natural del recorregut entre el carrer del Governador Montcada i el carrer de la Palma, a 
través del carrer dels Obradors i del carrer Nou. 
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Il·lustració 20. Nou recorregut de vianants darrera la Catedral Nova 

 

Aquest nou vial de vianants ajuda a solucionar la difícil convivència entre vianants i vehicle 
rodat que es produeix al carrer de Lluís Besa, la secció del qual no dóna una resposta 
adequada en algun dels seus trams. 

D’altra banda, entre el carrer de Lluís Besa i la rambla d’Aragó es proposa la formalització 
d'un nou recorregut de vianants, que discorre per la banda interna del conjunt d’equipaments 
que conformen aquesta àres: Biblioteca, Museu de Lleida, Sant Llorenç, etc. 

La proposta planteja, també, la potenciació de l’accés nord al Turó de la Seu Vella a través 
del Parc de Santa Cecília, mitjançant un recorregut transversal del Turó, recolzat en 
l’ascensor preexistent en la zona dels Pous de gel. 

Vialitat rodada 

La proposta preveu completar la jeràrquia viària actual i, així, poder configurar una 
estructura  viària basada en una malla interna tancada, on cada anella “alimenta” els vials 
més interns i, tota la malla, es recolza sobre eixos estructurants de primer nivell. 

La vialitat rodada, per tant, es determina a tres nivells: 

- Principal: com a eixos bàsics vertebradors de la mobilitat rodada. 

- Secundària: com una xarxa, amb malla tancada, que complementa a l’anterior. 
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- Local: com a viari mínim per garantir el correcte “reg” de les parcel·les edificables, de 
caràcter capilar a partir de cada anella de la xarxa secundària. 

Per tal de reforçar la vialitat principal, la de primer nivell, i garantir-ne el seu funcionament 
adequat inclús com un eix destinat al transport públic, es proposa la creació d’un nou vial 
estructurant bàsic com a prolongació del carrer del Canyeret fins la seva connexió amb el 
carrer del Palau, a l’alçada de la plaça de Sant Antoni Maria Claret i, des d’aquí, connectar 
amb rambla d’Aragó, a través del carrer del Bisbe.  

 

Il·lustració 21. Esquema de la vialitat rodada actual del Centre Històric 

Aquest nou vial  discorre per darrera del carrer Major fins al carrer de la Costa del Jan, 
connecta amb el carrer de Cavallers, per darrera de l’esglèsia dels Dolors i per la vora del 
Roser prolonga el vial del Centre.  

El vial es fonamental per procurar un recorregut transversal que permet millorar 
l’accessibilitat general i, sobretot, permet alimentar la part actualment més degradada del 
Centre, en l’entorn del l’antic Bloc de Seminari.  

Amb tot, cal considerar que el nou vial es proposa sobre un àrea de complexes 
preexistències: d’una banda per les condicions topogràfiques, ja que es desplega a través 
de l’antic barri jueu, a mitja vessant entre el peu de la Llengua de la Serp i el carrer Major. 
D’altra banda, pel grau de consolidació de l’edificació, tant de les edificacions del carrer 
Major – des del carrer de la Costa del Jan fins al carrer del Clavell- com de les edificacions 
situades al carrer de Cavallers i entre aquest i el carrer del Palau, a l’alçada de la plaça de 
Sant Antoni Maria Claret. 

S’han estudiat diverses alternatives en la posició relativa de la nova via, tant pel que fa a la 
seva posició en planta, com en relació a la cota de la seva secció longitudinal, que caldrà 
concretar de manera precisa en l’ordenació del Pla.  
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Cal considerar que l’illa situada al tram del carrer Major, entre el números 4 i 54, és l’única 
que només compta amb una façana a carrer. Es tracta majoritàriament de finques passants 
on l’edificació arriba, en alguns casos, a encastar-se a la seva part posterior contra el tallat 
que conforma, més amunt, la plataforma del Seminari Vell. 

 

 

Il·lustració 22. Esbós del nou vial rodat prolongació del carrer del Canyeret 

La concreció d’aquest vial en una cota baixa, si resulta viable tècnicament i econòmica, pot 
proporcionar l’oxigenació necessària a la zona, assolint-se així l‘objectiu de recuperació de 
les condicions d’accessibilitat i salubritat necessàries i, a més, poder recuperar la part 
posterior dels edificis del carrer Major, per destinar-les als usos residencials i de serveis en 
les plantes pisos, que ara es troben pràcticament abandonades. 



 

AVANÇ DEL POUM 
Setembre 2014  

72 

 

 

Il·lustració 23. Esquema del nou vial rodat prolongació del carrer del Canyeret 

El plànol 4.2.0, Proposta Estructura de la vialitat, recull la proposta viària de l’Avanç en 
relació al conjunt del Centre Històric. 
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Il·lustració 24 Proposta Estructura de la vialitat 

 


